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Kriteria hodnocení: Hodnocení (1 – 4): 

Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  
Je téma relevantní vzhledem k oboru? Je dobře zdůvodněno? 

1 

Stručné slovní hodnocení: 
Předložená diplomová práce se zabývá aktuálním a relevantním tématem. 

Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce 
Nakolik je obsah rámce relevantní vzhledem k tématu práce? Do jaké míry byla studovaná 
literatura představena přehledně a kriticky? Byla použita zahraniční literatura? 

1 

Stručné slovní hodnocení: 
Konceptuální rámec hodnotím jako velmi povedený, zejména protože se autorka opírá o zahraniční 
odbornou literaturu, jelikož literatura v češtině k zvolenému tématu je dost omezená.  

Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  
Jsou dostatečně konkrétní a jasné? Odpovídají tématu práce a jejímu 
teoretickému/konceptuálnímu rámci? 

2 

Stručné slovní hodnocení: 
Autorka nezjišťuje jestli ale jak probíhá změna autonomického aktivizmu směrem k post-
autonomii, ale zůstává poněkud nejasné, zda li respondenti vědí o tom konceptu nebo jim ho 
předkládá samotná autorka. Dál není jasné, jestli zkoumá tuto změnu pouze na případu Kliniky 
(zda se samotná Klinika posunula) nebo celá squatterská scéna v českém prostředí. Tato nejasnost 
má následky na výběr respondentů/tek a na samotný design rozhovorů. 

Metody získávání a analýzy dat a jejich použití 
Je vhodně zvolen, zdůvodněn a v průběhu výzkumu realizován design výzkumu/výzkumný 
rámec? Jsou využité techniky sběru dat, vzorek a metody analýzy dat dobře popsány, 
zdůvodněny a realizovány v rámci výzkumu vzhledem k výzkumným otázkám? Jsou 
diskutovány limity výzkumu a jeho etické aspekty? 

1 

Stručné slovní hodnocení: 
Metodologicky je práce dobře ukotvena.  

Kvalita závěrů práce 
Byly naplněny praktické nebo teoretické cíle a zodpovězeny výzkumné otázky práce? Jak 
byla formulována praktická doporučení, pokud byla cílem práce? 

2 

Stručné slovní hodnocení: 
Výše uvedená nejasnost při formulaci výzkumné otázky má následek i pro závěry. Není jasné, co 
přesně autorka zjistila, že se Klinika za dobu své existence posunula nebo že se odehrálo na celé 
scéně (autorka mezi respondenty/ky zařadila jak osoby, které mají zkušenost s jinými squaty tak i 
osoby bez předchozích zkušenosti).  

Práce se zdroji 
Je v práci dodržen jednotný standard odkazů na literaturu a prameny? Byly v práci použity 
zdroje uvedené na seznamu použité literatury a pramenů? 

1 

Stručné slovní hodnocení: 
Práci se zdroji hodnotím jako výjimečnou.  

Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 
Je práce vhodně strukturovaná? Odpovídá formulační i gramatická úroveň magisterské 
práci? 

1 

Stručné slovní hodnocení: 
 

 
Celková známka před obhajobou: 1-2 dle obhajoby. 
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pozn.: Lze udělovat známky od 1 do 4. V případě, že bude jedna část práce hodnocena známkou 4, je třeba práci 
nedoporučit k obhajobě. 

 

 

 

Otázky k obhajobě: 

(Je nutno vyplnit, aby se student mohl připravit na obhajobu; počet témat a připomínek upravte podle Vaší 
potřeby.) 

Práci hodnotím jako výjimečnou zejména protože se věnuje tématu občanské 

společnosti, zatímco běžně čteme práce o občanském sektoru. Autorka zavádí i 

inovační prvky přes koncepty autonomie a post-autonomie. Zároveň autorka 

nastudovala slušné množství literatury, ke všemu ještě ze zahraničních zdrojů, vč. 

němčiny, kdy si sama zajistila překlad.  

Konkrétně bych se zeptala na následující tvrzení z práce: 

-14: Již není hlavní náplní antifašismus, který se s příchodem ekonomické krize a 

neoliberálních reforem ukázal jako nedostačující. – co vazba neoliberalizmus a vzestup 

extrémní pravice, je možné na antifašizmus rezignovat? 

- 16: „komodifikace a privatizace, financializace, řízení krizí a manipulace s nimi a ostatní 

redistribuce.“, jaké ostatní redistribuce má autorka na myslí, tento pojem je spojován 

spíš s ne-liberálním úsilím? 

23: “Od roku 1994 se pozice Zapatistů a jejich aktivity velmi proměnily, jejich tak 

oblíbený prostředek komunikace a mobilizace – mediální prostor – již nemohou využívat 

s takovou četností jako na začátku, jejich militantnost se zdá, že je spíše jen na oko, a 

začínají se aktivně snažit o nenásilný dialogů“ - proč nemohou? 

24: “Tahrirské náměstí v Kábulu”, asi v Káhiře? 

24: “…komunikaci mezi jednotlivými protestními skupinami (výrazná role moderních 

technologií jako Facebook, Twitter atd.). Toto komunikační propojení dnes již zase 

pomalu ochabuje” – kdo to tvrdí a na základě čeho? 

35: “Není úplně pravda, že by se v časech komunistického režimu”, používá anarchistické 

hnutí v ČR skutečně označení komunizmus za minulý režim a kde stoji v současné debatě 

o období státního socializmu či vlády Komunistické strany? Též bych uvítala víc informací 

o anarchistickém hnutí v českých zemích před WWI. 

Str. 42: “První z dimenzí jsem nazvala „Struktura organizace“, kdy je znatelný posun k 

větší decentralizaci a anti-autoritářství. Teorie a praxe jsou reflektovány skrze společné 

debaty, které jsou pro fungování hnutí klíčové. Post-autonomní hnutí se častěji spojují v 

rozsáhlé koalice a spolupracují se širším spektrem aktérů.” Copak autonomní hnutí bylo 

centralizované a autoritární? 
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Co chce autorka zjišťovat, jestli si aktivisté Autonomního centra povazuji za post-

autonomní nebo jestli splňuji definici posunu, dle jí vybraných dimenzí?  

Slyšeli někdy respondenti/ky o rozdělení (post)autonomie? Z výpovědi respondenta C na 

str. 80 se zdá, že ne. Není jasné, zda autorka zkoumala posun Kliniky od autonomizmu k 

post-autonomizmu nebo to zkoumala v případě české squatterské scény obecně. Tato 

otázka ovlivňuje i výběr respondentu/tek, v prvním případě mělo smysl dělat rozhovory 

pouze s těmi, kteří zažili Kliniku drive a nyní, v druhém pouze ty, kteří měli zkušenost s 

jiným squatem, zatímco u autorky se obě skupiny míchají dohromady. Str. 95 

“Autonomní sociální centrum Klinika jsem si vyprala díky prokazatelně odlišné praxi od 

minulých autonomních center a díky tomu, že v současné době je Klinika jediným 

politickým squatem na českém území, který je otevřený pro veřejnost.” Takže si autorka 

vybrala i před výzkumem místo, které povazuje za ilustraci post-autonomie, co tedy 

přesně zkoumala? 

96: “Klinika je dle respondentů jistě posun celospolečenský jako na příklad ubývání míst 

nezájmu ze strany trhu či státu,”, co to znamená? 

 

Celkové vyjádření/komentář oponenta práce: 

(Není povinné.) 

 

 

 

 

 

V Praze dne 13. května 2018 

………………………………………………. 

Podpis oponenta práce.  

 

 


