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Základní charakteristika práce. 

Jedná se o teoretickou práci, která se pohybuje na pomezí mezi sociologií, neomarxismem, 

politickou ekonomií, sémiologií, filozofií médií a řadou dalších disciplin. 

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Nemohu vyloučit, že autor sám ve své práci sleduje záměr, cíl a výzkumné otázky, 

které jsou pro něj samého jasně formulované a pochopitelné. Problémem je, nakolik dokáže 

tyto záměry, cíle a výzkumné otázky zprostředkovat dalším čtenářům, kteří se zrovna 

nepohybují v referenčním rámci, který vytvářejí jeho oblíbení italští teoretikové, Franco 

Berardi, Antonio Negri, Paolo Virno aj.  

Šír staví jako východisko své práce jednu z Marxových tezí obsaženou v rukopisech 

Grundrisse, kterou chápe jako vyjádření toho, že všeobecný intelekt nastupuje jako 

bezprostřední produktivní síla (Virno), což je myšlenka, která je mimochodem v českém 

prostředí známá více jak půl století, protože s ní už v 60. letech 20. století přišel Radovan 

Richta, jenž ve své terminologii označil „vědu“ za „bezprostřední výrobní sílu“. 

Od této teze pak David Šír rozvíjí – inspirován italskými mysliteli – úvahy o tom, že 

v důsledku této společenskoekonomické proměny se prohlubují vnitřní rozpory kapitalismu, 

a to tak závažným způsobem, že to vede ke krizi, mezi jejíž symptomy (resp. „negativní 

externality“) patří deprese, úzkostné poruchy a sebevraždy (Berardi).  

Dodejme, že důsledky kapitalistických poměrů líčil obdobným způsobem již dávno 

před tím, v 50. a 60. letech 20. století, Erich Fromm, který ovšem své závěry zakládal na 

vlastní psychoanalytické výzkumné praxi. Symptomatické pro Šírův způsob psaní je to, že pro 

žádné z takových a podobných závažných tvrzení nikde nepodává empirické doklady či 

důkazy. Jemu jednoduše stačí to, že něco takového prohlásili jeho oblíbení italští 

intelektuálové; o jejichž názorech nepochybuje. 
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Naplnění Marxovy vize obsažené v citované pasáží z Grundrisse spojuje autor – 

inspirován svými italskými zdroji – s tím, co je označeno jako „sémiokapitalismus“.  Přitom je 

ale dobré si uvědomit, že celá argumentační výstavba, na které je idea sémiokapitalismu 

založena, vychází z přijetí jednoho klíčového předpokladu, kterým je Marxova pracovní 

teorie hodnoty. Pokud bychom jenom na okamžik připustili, že ekonomická hodnota může 

být definována i jinak, než to činí Marx, pak se celá v práci prezentovaná konstrukce 

zproblematizuje a patrně i rozpadne.  

Jedním z diskutovaných důsledků „sémiokapitalismu“ je mj. problém podřizování 

volného času, potřebám kapitalistické reprodukce. Ani to ovšem není problém nový. 

Připomeňme, že otázky tohoto typu byly diskutovány opět již v 60. letech (v českém překladu 

např. vyšla v r. 1966 k tomuto tématu kniha italského autora Gianni Totiho Právo na 

lennost?). 

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Jedná se o teoretickou práci, v níž metoda není charakterizována. 

 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, 

vytváří text konzistentní celek? 

Text vytváří argumentační celek, který je konzistentní v rámci názorů určité školy či 

paradigmatu, jež je předmětem interpretace. 

 

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce 

přehlednou strukturu? 

Text práce je pro toho, kdo se nepohybuje v rámci příslušného paradigmatu, obtížně 

srozumitelný. Některé formulace představují výzvu pro čtenářovu imaginaci a navozují 

otázku, zda vůbec byla při převodu některých myšlenek do češtiny použita adekvátní 

terminologie. 

 

 

OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a 

hloubka, vhled autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Celá práce má teoretickou povahu. Z hlediska domácího kontextu je nepochybně inovativní a 

přináší málo známé teoretické teze. Jejich prezentace je ovšem často podávána na hranici 

srozumitelnosti. 

 

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 

k cíli práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 
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Práce nepracuje s empirickými daty. 

 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-

162 tis. znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek 

autora od převzatých, seznam literatury atd.) 

Z formálního hlediska text naplňuje požadavky, které jsou na práce tohoto typu kladeny. 

 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, 

zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Je nutné ocenit, že práce je založena na studiu velkého objemu zahraniční literatury. 

 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 

označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Jak již bylo řečeno, práce je obtížně srozumitelná, což bude zřejmě důsledek nejen obtížnosti 

probírané látky, ale i způsobu autorova psaní. 

 

 

Celkové hodnocení práce 

Protože práce představuje – přes veškeré výhrady – úctyhodný intelektuální výkon, navrhuji 

hodnotit ji známkou velmi dobrou. 

 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

 

Budu rád, když autor na obhajobě vysvětlí definici sémiokapitalismu od France Berardiho, 

kterou uvádí na str. 2. Sémiokapitalismus je „éra, kterou značí submise duše, ve které živá, 

kreativní, lingvistická, emocionální tělesnost, je subsumována a inkorporována produkcí 

hodnoty“. 

 

 

Datum: 9. 8. 2017  

 

Podpis: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.  


