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Formulář pro posuzovaní diplomových prací 
 

 

Jméno studenta/ky:   Tomáš Lazecký    

Studijní program:   Elektronická kultura a sémiotika   

Název diplomové práce:  Autonomní sociální centrum Klinika a levicový aktivismus: Kritická 

analýza mediálního diskurzu.  

Jméno posuzovatele/ky:  Václav Hájek  

 

 

Okruhy hodnocení diplomové práce:  

 

A) Formální kritéria 

Formální struktura a úprava práce, úplnost povinných částí práce, gramatická a stylistická 

stránka, korektní a jednotné uvádění zdrojů.  

 

Hodnocení (0-10 bodů):   9 

Připomínky a komentáře:  

Formální kritéria splňuje práce ve vysoké míře. Závěr práce mohl být delší – čtenář by měl 

„snazší“ práci a nemusel by se vracet (ale tento formální nedostatek je drobný a lze jej např. 

při případném publikování snadno napravit).  

 

 

B) Struktura práce 

Jasné formulování problému, vymezení cíle a jeho soulad s obsahem práce, celková koncepce 

a struktura práce, adekvátnost postupu a návaznost jednotlivých částí práce.  

 

Hodnocení (0-10 bodů):  9 

Připomínky a komentáře:  

Práce je strukturována účelně a přehledně. Mediální diskuse kolem „Kliniky“ tu představuje 

pars pro toto širší problematiky, ačkoli vazby mezi detailem a zobecněním nemusí být úplně 

těsné a exemplární.   

 

 

C) Rozbor tématu 

Identifikování a vysvětlení základních pojmů a koncepcí, rozsah a relevantnost použité 

literatury, úroveň práce s odbornou literaturou, adekvátnost výkladu použitých textů. 

 

Hodnocení (0-10 bodů):  7 

Připomínky a komentáře:  

Vymezení oblastí jako neoliberalismus, ideologie, radikální levice atd. je vždy trochu 

relativní, což si však autor diplomové práce plně uvědomuje. 
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D) Aspekt originality 

Vlastní autorská analýza řešeného problému, schopnost samostatně a tvořivě uvažovat 

a navrhovat řešení, vlastní argumentační a formulační úroveň. 

 

Hodnocení (0-10 bodů):   6 

Připomínky a komentáře:  

Autor provádí analýzu daného problému, formuluje argumenty atd. zcela relevantně. 

Nicméně tzv. originalitu by bylo možné ještě obohatit, např. úvahou o tom, zda diskuse 

kolem „Kliniky“ není tak „nedramatická“ také proto, že „antipolitika“ může v „Klinice“ 

vidět jakousi metonymii neoliberalismu.  

 

 

E) Význam práce 

Formulovaní jasných a zdůvodnitelných závěrů, adekvátnost a úplnost splnění cílů práce, 

celková odborná úroveň a přínos práce.  

 

Hodnocení (0-10 bodů):   6 

Připomínky a komentáře:  

Práce naplnila své cíle adekvátním a validním způsobem. Trochu překvapivým výsledkem 

bylo zjištění, že „Klinika“ nehrála v mainstreamových médiích roli mementa či strašáka, ale 

referovalo se o ní bez zásadněji vyhrocených emocí.  

„Klinika“ možná paradoxně fungovala jako obraz či metonymie „tekutosti“ neoliberalismu 

(tj. tekutosti v dílčím překračování norem apod.) a její postupná „disciplinace“ mohla 

vyhlížet dojmem návratu k jakémusi stabilnějšímu uspořádání – to právě představuje iluzorní 

argument antipolitiky, která „prodává“ symbolický produkt „jistoty“.   

 

 

 

Otázky na obhajobu:  

Antipolitika zdůrazňuje soukromí jednotlivců, nikoli veřejné záležitosti  (vymezuje se vůči 

„polis“) – moment „přivlastnění“ či „privatizace“ čehosi veřejného pro ni může být 

víceúčelovým exemplem či může posloužit jako součást „závoje“, který se kolem sebe snaží 

vytvářet. Domníváte se, že „Klinika“ tvořila v mainstreamových médiích obrazné exemplum 

radikální levice nebo spíše trochu skrytě neoliberalismu a nebo antipolitiky samotné?  

 

 

 

 



3 

 

Součet bodů (0-50 bodů):  37 

Celkové hodnocení (známka)*:  velmi dobře 

 

Hodnotící stupnice:  

50-40 bodů: 1 – výborně 

39- 25 bodů: 2 – velmi dobře 

24- 15 bodů: 3 – dobře 

14-0 bodů: 4 – nedostatečně 

 

* V případě, že některý z okruhů hodnocení A), B), C), D) je hodnocený počtem bodů 0, 

práce je klasifikována známkou 4.  

 

 

 

Datum:  26.1.   

 

 

........................................ 

podpis   

 


