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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Předložená práce je ambiciózním a nevšedním pokusem o foucaultovskou 
genealogickou analýzu cestovních dokumentů. Bohužel, po teoretickém úvodu, 
který prokazuje jen částečně úspěšnou snahu o osvojení foucaultovského 
toolboxu, práce nabízí již jen historický přehled změn v materiální povaze 
cestovních dokumentů (pasů) na území dnešní Slovenské republiky a 
proměňující se právní rámec pro volný pohyb osob a jeho omezení. 

Práce se opírá o “teorii panopticismu”. Pokud pomineme, že Foucault by 
pravděpodobně protestoval proti tomu, aby jeho studie Panopticonu jako 
sociálním diagramu v Dohlížet a trestat byla považována za obsahující teorii, 
jeví se jako poněkud násilné vztáhnout Panopticon na cestovní dokument jako 
takový v autorčině metaforickém tvrzení, že “on the example of passports, we 
can recognise borders to be the circular structure and the tower for watchmen 
is considered the travel document itself” (s. 19). Autorka se přitom téměž vůbec 
nevěnuje foucaultovskému, potažmo kontinentálnímu či postpositivistickému 
proudu výzkumu v mezinárodních vztazích / bezpečnostních studií a pouze 
velmi zběžně přehlíží vybraná díla z velmi rozsáhlé kritické literatury k hranicím, 
mobilitě a dokonce i cestovním dokumentům samotným (viz mj. nezmíněný 
sborník editovaný Markem Salterem Making Things International s jeho 
kapitolou o pasových fotografiích, nebo práce na téma biometričnosti a 
bezpečnosti od Louise Amoore a Marike de Goede). Práce neobsahuje 
metodologii a rozhodně ji nelze považovat za genealogickou v žádném 
možném foucaultovském slova smyslu, neboť foucaultovská genealogie, byť se 
může v předpokladech a provedeních lišit (cf. Vucetic 2010) by vždy měla být 
účinnou historií přítomnosti zaměřenou na podmínky možnosti moci a 
subjektivity. (Zde by se nabízelo odrazit se mj. z literatury k neoliberálnímu 
subjektu a cirkulaci při současném zachování imperativů policed civilisation.) 
Předložená práce nicméně nabízí pouze popisný přehled vývoje podoby 
cestovních dokumentů a právního rámce pro volný pohyb osob, který je navíc z 
nemalé části závislý na jediném zdroji (Rychlík 2007); skutečnost, která práci 
klade na hranici přijatelnosti.  
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V závěru autorka přednáší konceptualizaci cestovního pasu jako materiality, 
která umožňuje občanovi překračovat hranice, na druhé straně poskytuje 
státnímu aparátu možnost jej sledovat (s. 59). Bohužel, tato slibná 
konceptualizace se nestala východiskem pro analýzu, kterou by bylo možno 
chápat jako genealogickou ani do větší hloubky pracující s foucaultovskými 
koncepty či inspirací, kterou Foucaultovo myšlení zanechalo na poli 
mezinárodních vztahů a bezpečnostních studií. 

 

Vedlejší kritéria: 

Z formálního a stylistického hlediska je práce na velmi dobré úrovni. 

 

Celkové hodnocení: 

Předložená práce je ambiciózním pokusem o nevšední uchopení zajímavého, 
pro zejména kritická bezpečnostní studia velmi relevantního tématu, jehož 
potenciál nicméně není v důsledku pouze částečné internalizace 
foucaultovského toolboxu, inspirace stávajícími pracemi na téma a chybějící 
metodologie foucaultovské genealogické analýzy naplněný. 
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