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V predkladanej diplomovej práci sa autor podujal analyzovať pápežskú 

inštitúciu v procese jej symbolickej produkcie a konštruovania jej legitimity 

v mediálnom diskurze. Metodologickým východiskom týchto analýz je jednak 

semiotika v tej verzii, ako ju v rannom období svojho vývinu rozpracoval 

Roland Barthes a jednak Austinova teória rečových aktov, korigovaná 

Bourdieuovými upozorneniami na sociálne predpoklady a podmienky 

prehovorov.

Aby si autor pripravil materiál pre tieto analýzy, zaoberá sa najskôr štruktúrou 

pápežovho vplyvu, súčasťami pápežskej symboliky a opisom postupu voľby 

pápeža. Možno konštatovať, že tieto časti diplomovej práce sú pozorne 

spracované na základe poznania relevantnej literatúry. Hoci v nich prevláda 

deskriptívny prístup, poskytujú oporu pre neskoršie analýzy vedené z pozícií 

semiotiky a teórie rečových aktov. Pri pohľade na ich rozsah sa však ukazuje 

zreteľná disproporcia medzi deskriptívnou a analytickou časťou diplomovej 

práce: tá druhá časť je evidentne menšia. Táto disproporcia sa ešte zväčší, ak si 

všimneme, že aj pri prechode k analýzam a interpretáciám sa autor najskôr 

zameriava na reprodukciu názorov a stanovísk. Až po časť 5.4 na s. 48 nám 

približuje Barthesovu koncepciu mytológií, na s. 49 však už tvrdí: „V 

souvislosti s Barthesovým přístupem k novodobým mýtům jsme analyzovali 

konkláve“. Nemala by táto analýza na tomto mieste začínať?
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Pokiaľ ide o jednotlivé prvky semiotickej analýzy, sám Barthes ich 

v neskoršom období svojho vývinu nielen precizoval, ale aj korigoval. Ak sa 

pozrieme do Základov semiológie, nájdeme tam reformované chápanie 

pojmov matajazyka a ideológie. Vnucuje sa otázka, prečo autor ostal verný tej 

koncepcii, ktorú sám Barthes opustil. 

Podobný prístup nájdeme v častiach venovaných teórii rečových aktov: autor 

preberá počiatočné striktné rozlíšenie medzi performatívami a konštatívami, 

ale nevšíma si, že sám Austin na konci svojej knihy túto abstrakciu 

spochybnil. V tejto a nasledujúcej časti sa analýza znovu objavuje až na konci, 

takže nevyhnutne ostáva v tézovitej a neurčitej podobe.  Autor nám nikde 

nepriblížil chápanie ideológie, svoje skúmania však uzatvára dosť 

nezrozumiteľným tvrdením, že hlavným princípom na odlíšenie 

performatívov a iných rečových aktov je „ideologický charakter“ (s. 65). 

Naozaj sa nazdáva, že všetky rečové akty majú ideologický charakter? 

Vo svojich tvrdeniach o performatívoch sa autor opakovane dopúšťa jednej 

dosť závažnej chyby: označuje ich ako „výroky“ (s. 48, 66 a i.), pričom 

správne by bolo hovoriť o „výpovediach“ (pozri český alebo slovenský 

preklad). Z jazykovej stránky sa v práci vyskytujú aj niektoré ďalšie 

nedostatky, napr. nejednotné skloňovanie vlastných mien (napr. na s. 68 

„Bartha“ i „Barthese“). Celkovo sa však dá povedať, že práca je napísaná 

kultivovane a má argumentatívnu povahu. 

Napriek uvedeným kritickým pripomienkam je nesporné, že práca prináša 

svedectvá o úsilí preniknúť do náročnej problematiky a schopnostiach uplatniť 

pri jej skúmaní teoretické inštrumentárium. Diplomovú prácu navrhujem prijať 

k obhajobe. Predbežne navrhujem známku “veľmi dobre” a 20 bodov. 

                                                                      Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD.




