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Juraj Gerbery hodlá tematizovat papežskou instituci jednak 
v perspektivě teorie performativu (Austin, Bourdieu), jednak 
ji čte prizmatem Barthesova pojetí novodobých mýtů 
(mytologií). Svoje téma také náležitě ohraničí, jedná se mu 
především o rituál konkláve, dále pak o dogma o neomylnosti 
papeže. Ústředním tématem práce se pak stává legitimita moci, 
či jinak řečeno, od čeho je moc, autorita odvozována, jaké má 
historické podmínky. 

Finální podoba práce je druhou verzí diplomové práce a je 
třeba uznat, že doznala značných změn, které teprve výrazněji 
vykazují, nakolik lze např. rituál konkláve číst v perspektivě 
Barthesových mytologií, třebaže tyto analýzy byly původně 
zacíleny na produkty „maloburžoazní“ společnosti. Autor tedy 
ve srovnání s předchozí verzí striktně zachovává teoretický 
diskurs, a třebaže místy provádí historické exkursy, slouží 
tyto odkazy pouze k projasnění a k definování určitých pojmů. 
Práce je přehledně strukturována, argumentace je zřetelná a 
přesvědčivá. Přesto by bylo možné vznést některé námitky, 
jednak by bylo vhodné důsledněji či explicitněji vyložit, proč 
autor k analýze rituálu konkláve používá instrumenty k analýze 
mediálního diskursu. Míní tím autor, že spíše než aby se 
jednalo o rituál jako jistý kulturní fenomén, který lze 
analyzovat např. jako jistou diskursivní praktiku, či jako 
souhrn performativů, běží o výdobytek mediálního diskursu? 
Tedy že konkláve lze vidět v obdobném ohledu jako wrestling, 
rubriku horoskopu v ženském týdeníku, nebo jako divadelní 
představení? 
Potom je ale otázkou, proč si k analýze nezvolit mediální 
prezentaci volby?
Dále je otázkou, zda-li by nebylo vhodnější popis symboliky 
papežství umístit do přílohy, která by pak mohla 
v teoretizující častí sloužit jako odkazující aparát, čímž by 
výrazněji vystoupila ústřední témata. Podle mého soudu by 
bývalo stálo za to, vytknout hlavní témata „před závorku“. 
V samotném závěru autor shrnuje téma práce, ale stálo by za to 
je zřetelněji artikulovat – to je také jedna z potíží, kterou 
jsem měl při čtení. Jaké je tedy ústřední téma práce? Mohl by 
je autor při obhajobě ještě jednou a pokud možno zřetelněji 
formulovat? 
Práci hodnotím velmi dobře s tolerancí 5 bodů podle průběhu 
obhajoby na horní hranici velmi dobře (24 bodů). 
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