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I. Celkové zhodnocení bakalářské práce  

 

David Šír se ve své práci věnuje na výsost aktuálnímu tématu komodifikace „měkkých“ 

životních forem v různých perspektivách označovaných jako duše, subjektivita, sociální tkanivo 

nebo všeobecný intelekt. Je to však jazyk a rámec marxismu, do kterého spadá poslední 

jmenovaný výraz, a kterého se Šír po celou svoji práci drží, a od kterého v zájmu analytické šíře 

odbíhá k různým dalším autorům, ať už se jedná o postmarxisty jako je Virno, Berardi, Negri a 

Hardt nebo Debord, ale také např. k Bataillovi. Vycházeje z Marxova dnes tak často 

odkazovaného Fragmentu o strojích Šír svojí prací předkládá přehledovou stať, která propojuje 

ojedinělou Marxovu vizi budoucnosti, v níž kapitál zruší své vlastní předpoklady, se současnou 

situací, která se zdá být nakročením k naplnění této vize. Důkazy toho tvrzení Šír vidí ve 

fenoménech kyberkultury a kolektivní inteligence, ale také ve faktickém splynutí sociálního 

tkaniva s výrobními prostředky a neoddělitelností pracovního a volného času. Ve zbytku práce se 

Šír věnuje dalším faktorům této situace jako je zrychlení infosféry, fragmentace času a nový 

režim externalit, ale také nežádoucím symptomům jako je citelný nárůst depresí a sebevražd. 

 

 

II. Připomínky k bakalářské práci 

 

K práci bych měl v zásadě jenom dvoje připomínky. Co se týče formální úpravy a redakčního 

hlediska, Šír poněkud zanedbává diskurzivní disciplinu, takže např. Machiavelliho „množství“ 

překládá z angličtiny jako multituda, situacionismus zaměňuje se situacionalismem, místo 

narcismu mluví o narcisismu a máme-li se na něco dívat, Šír navrhuje, abychom „koukali“. 

Specifickým nedostatkem je Šírovo připsání Foucaultova konceptu „podnikatele se sebou 

samým“ současnému autorovi, který navíc tuto formulaci ve svém textu explicitně nepoužívá, 

čímž bezděčně ilustruje nebezpečí využívání publicistiky v akademické práci. Druhá připomínka 

se týká nedostatečné propojenosti jednotlivých částí; zvláště v případě části o dopadech 

komodifikace na všeobecný intelekt v podobě vzestupu depresí a sebevražd Šír příliš nevyužívá 

argumenty představené v dřívějších částech, aby tyto klinické dopady přesvědčivěji opodstatnil a 

vysvětlil jejich (příčinnou) souvislost. Místo toho je připojuje a jejich souvislost více méně pouze 

předpokládá. Ačkoli s Šírem v tomto souhlasím, pokud bych se sám o tuto tématiku nezajímal, z 

jeho práce bych se nedozvěděl, jak se dnešní nárůst depresí a sebevražd liší od onoho 

povšechného poznatku, že v dobách míru a blahobytu zvyknou tyto projevy nabývat na intenzitě. 

 

 

III. Případné dotazy k obhajobě  

 



K obhajobě bych měl jeden dotaz: Ačkoli se Šír snaží v závěru své práce naznačit politické 

důsledky svojí analýzy, připadají mi příliš zkratkovité, abych si pod nimi věděl něco představit. 

Když cituje Berardiho, že smysluplný jednáním za takové situace je „dávat formu procesům 

vědění a technickým a produktivním spojením založeným na epistemologických modelech, které 

jsou autonomní vůči zisku a motivované spíše sociální užitečností,“ tak mi není jasné, jak se to 

má vymykat běžné praxi, která přece nemusí být motivována ziskem, ale třeba snahou o reputaci 

pramenící z nějakého sociálně užitečného jednání (jde o život sám), a z toho důvodu stále spadat 

do Šírem kritizovaného rámce, jak je to často v případě užívání platforem. V čem přesně by tedy 

mohly spočívat ony „linie úniku“, když se zdá, že kapitalismus okupuje i ty poslední možnosti 

rozvíjení života? 

 

 

IV. Závěr  

 

Šír pracoval zcela samostatně, iniciativně vyhledával a vyhodnocoval koncepty nikoli jen 

z aktuálních diskusí k danému tématu, ale také historické prameny k tématu relavantní. I přes pár 

formálních nedostatků a nevyužitou příležitost jednotlivé argumenty líp propojit se práce dobře 

čte a v čtenáří zanechá solidní představu o prekérním postavení jednotlivce a jeho života ve 

vztahu ke komodifikačním procesům. Práci proto považuji za splňující kritéria kladená na 

bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením chválitebně. 

 

 

23. 8. 2017 

Mgr. Palo Fabuš  

 


