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Disertační práci kolegy Filipa Herzy jsem si přečetla s velkým zájmem a celkově ji 
shledávám jako mimořádně zdařilou. Tato práce podle mého názoru patří do kategorie 
vynikajících, v mnoha ohledech nadprůměrných prací, a plně vyhovuje nárokům a 
požadavkům kladeným na disertační práci. Předložená disertační práce je originální, 
analyticky přesvědčivá, nesmírně čtivá a jako celek působí mimořádně kompaktním a 
vyzrálým dojmem. 
 
Stylisticky je práce pečlivá a téměř se jí nedá nic vytknout. Formálně jí nic nechybí a 
citační aparát i jeho zpracování je adekvátní a precizní. V textu se objevují pouze 
nepatrné gramatické chybičky, překlepy či minimální nedostatky ve formální úpravě 
(namátkou např. nemožnost dohledání kritiky pojmů „homosexuál“ a „Romové“ na 
stranách uvedených v poznámce č. 1 na str. 7, „bývají často zmiňovány jako klíčové 
důvodů“ na str. 195, chybějící diakritika v poznámce 792 na str. 300,  „Liliputáni byly 
zarámováni“, „Singerovy liliputáni představovali“ a „Singerovy liliputáni se objevili“, vše na 
str. 304, „straší tradice“ na str. 312, chybějící rok u publikace K. Kolářové a L. Štorchové 
v seznamu literatury na str. 347, atd.…). Tato občasná přehlédnutí nicméně nemají žádný 
zásadní dopad na kvalitu práce a celkový výborný dojem z jejího čtení.  
 
Historicko-teoretický úvod a konceptuální kontextualizace případových studií je pojednána 
vskutku impozantně, a to nejen rozsahově (přes 200 stran), tak zejména šířkou autorova 
odborného záběru. V průběhu práce autor dokládá svou znalost širokého penza domácí i 
zahraniční odborné literatury na dané téma v několika provázaných akademických 
disciplínách (v pěti jazycích!) i schopnost aktivně a kriticky s těmito teoretickými a 
sekundárními empirickými zdroji pracovat. Strukturálně je práce velmi dobře a 
přesvědčivě postavena, i když zde bych měla malou kritickou poznámku co se týče 
obsahu a tudíž předpokládané stavby práce. Domnívám se, že formulace obsahu, tj. 
strukturální rozlišení práce na „kontexty“ a „případové studie“ trochu mylně naznačuje, že 
originální přínos disertace spočívá pouze v případových studiích, pro jejichž analýzu autor 
vytváří široké kontextuální zázemí. Takto implicitně naznačená struktura, která je obvyklá 
u kvalifikačních prací a tudíž trochu očekávaná i v této práci, nicméně vůbec neodpovídá 
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originálnímu přínosu a analytické práci, které jsou obsažené již ve 150ti stranách 
„kontextů“ a „přehlídek kuriozit“. Již všechny tyto pasáže jsou v podstatě empirickou částí 
disertace, ve které autor vynikajícím a přesvědčivým způsobem představuje a analyzuje 
mnohovrstevnatou gradaci vývoje „moderních diskurzů ne/způsobilosti a představ o 
kolektivním těle českého národa“.  
 
Na práci oceňuji zejména obdivuhodný rozsah dobových archivních pramenů, včetně 
vizuálních materiálů, které autor ke své analýze využil (představení tohoto zdrojového 
materiálu na stranách  50-53). Autor také velmi pečlivě vysvětluje své metodologické 
volby, postupy a strategie, a přesvědčivě obhajuje propojení diskurzivní analýzy se 
sémiotickou analýzou kulturních reprezentací. Práce obsahuje obrovské množství 
příkladů a detailů z archivních zdrojů, jež autor precizně analyzuje a interpretuje. Práce 
vyniká analytickou hloubkou, žádné zdroje nejsou zmíněny pouze deskriptivně, autor 
všechny důsledně interpretuje k vystavění a podpoře svých argumentů. Zároveň je autor 
opatrný a nedopouští se naditerpretací a spekulací, v textu celé práce zřetelně odlišuje 
momenty, kdy prameny poskytují dostatečný důkazní materiál pro nějaké závěry a kdy 
tomu tak není.  
 
Každá jednotlivá kapitola práce přináší fascinující detaily a momenty, které dohromady 
skládají velmi přesvědčivou mozaiku konstrukce „normality“ a „perverzity“, dvojí morálku 
ve vztahu k ženské a mužské sexualitě, a především zásadní propojení imaginace 
tělesné jinakosti s koncepty rasové, etnické a třídní nadřazenosti při budování české 
národní identity a kolektivního těla národa. Jako velmi inspirativní považuji autorův závěr 
o specifičnosti „exotiky“ jako nedílné součásti prezentací (a tudíž zároveň i „konzumací“) 
„kuriozit“ a „obecněji dobových imaginací ne/způsobilosti“, kdy koncept „exotická“ jinakost 
„plnila důležitou legitimizační funkci ve vztahu ke společenskému řádu a hierarchiím 
koloniálních mocností“ (str. 313). Prostřednictvím intersekcionální analýzy autor také 
dokazuje, jak důležité a nezastupitelné jsou pro uchopení a pochopení těchto procesů 
analytické kategorie genderu a disability. Jako konkrétní příklad mimořádně precizního 
zpracování a přemýšlení v širším kontextu může sloužit například to, že při promýšlení 
vlivu a dopadu normativních konstrukcí na formování většinových společenských představ 
o „správném těle“ autor předkládá a analyzuje např. i takové detaily jako byly ceny 
vstupenek na přehlídky lidských „kuriozit“ v kontextu jejich dostupnosti pro různé 
společenské vrstvy (str. 184-185).  
 
Na stranách 39-40 splývá až příliš dohromady argumentace o „úpadku popularity freak 
shows“ jako formy zábavního průmyslu s úpadkem akademického zkoumání tohoto 
fenoménu. Na začátku pasáže autor popisuje popularitu freak shows jako takových, s tím, 
že „úpadek této popularity v Praze a obecněji ve střední a východní Evropě nelze zcela 
spolehlivě popsat ani spokojivě vysvětlit …. ale postupně tyto přehlídky … získaly 
odsuzující nálepku necivilizovaného a nemravného anachronismu“. (39) Hned vzápětí 
jeho argumentace pokračuje tím, že „špatná reputace“ se kdysi populárních freak shows 
držela takřka po celou druhou polovinu 20. století, kdy se jim „seriózní badatelé a 
badatelky zásadně vyhýbali. … K obnovení zájmu o freak show došlo až na přelomu 20. a 
21. století, kdy se historická tradice přehlídek „abnormalit“ znovu ocitla ve středu zájmu 
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historiků a historiček, ale také v hledáčku expandující masové zábavní kultury.“ Pasáž 
pak končí představením následující pasáže, která pojednává o „kritickém studiu přehlídek 
lidských kuriozit“. (40) Podle mého názoru by bylo vhodné od sebe tyto dvě linie kritiky 
důsledně oddělit, aby bylo zcela jasné, kdy autor pojednává o freak shows samotných a 
kdy o jejich zkoumání.  
 
Vzhledem k tomu, že práce chronologicky končí až s koncem druhé světové války v roce 
1945 a obsahuje tudíž i období meziválečného Československa, zajímalo by mě, jak autor 
v tomto období nahlíží vztah mezi českým a československým kontextem v rámci svých 
hlavních argumentů. Na str. 118-119 autor sice poukazuje na to, že legislativa a 
organizace zdravotní a sociální péče v různých částech nového státu po r. 1918 byly 
výrazně jiné a na stranách 127-128 argumentuje, že „v rámci různých expertních diskurzů 
se v průběhu 20. a 30. let objevuje orientalizující imaginace východu republiky jako místa, 
které je potřeba disciplinovat a civilizovat“, nicméně následně se již nezabývá tím, jaké to 
tedy má dopady a důsledky pro jeho argumenty o budování normativních představ v 
společnosti a expertních diskurzech v Československu. Na jednu stranu autor velmi 
pečlivě píše o imaginaci a budování „normativního Čecha/Češky“ a „českého národního 
těla“, a to i v kontextu meziválečného období, na druhou stranu ale své závěry 
generalizuje na celý kontext „střední a východní Evropy“ (zejména strany 202-207), 
navzdory tomu, že všechny prameny, se kterými autor v průběhu těchto pasáží své práce 
pracuje, pokrývají pouze český kontext. 
 
Na závěr bych ráda znovu vyzdvihla originalitu, aktuálnost, rozsah i vynikající celkové 
zpracování předložené práce. Disertační práce Filipa Herzy dle mého posouzení 
jednoznačně splňuje nároky kladené na disertační práci a s potěšením ji doporučuji 
k obhajobě. Jsem přesvědčená, že po určitých úpravách je práce nepochybně vhodná a 
přínosná pro publikování a bude skvěle reprezentovat nejen svého autora, ale i fakultu. 
 
 
 

 
 

          
doc. Věra Sokolová, Ph.D. 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze, 22. dubna 2018  


