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Bakalářská práce D. Ďurovce je pokusem zachytit rozsáhlý myšlenkový odkaz 

významného, byť opomíjeného českého sociologa Inocence Arnošta Bláhy, 

myslitele, který vedle sociologie významným způsobem zasáhl také do řady 

dalších vědních oborů – filosofie, pedagogiky a psychologie. Práce je rozdělena 

do dvou hlavních významových celků, v prvním je zkoumána Bláhova životní 

kariéra a osudy, a v druhém je analyzováno jeho rozsáhlé vědecké dílo. Autor 

vyzdvihuje vliv T.G. Masaryka a E. Durkheima formování Bláhových 

filosofických názorů.  Podle jeho názoru platí, že „od Masaryka si odnesl 

humanitní ideál, kritický realismus a synergismus. Od Durkheima pak jeho 

sociologickou metodologie a terminologii“. Autor upozorňuje, že Bláha se také 

zabýval problémy etiky a praktické filosofie a významně přispěl k řešení řady 

jejich problémů. Autor zdůrazňuje, že Bláha se ve své filosofii nezabýval 

spekulativními metafyzickými problémy, nýbrž hledal jejich praktické řešení. 

Etiku jako nauku o zásadách mravního jednání se Bláha pokusil pojmout 

vědecky a vyzdvihl praktický základ mravního jednání daný v součinnosti tří 

základních složek lidského života – rozumu, citu a vůle. V rámci zkoumání jeho 

pedagogických názorů autor upozornil, že Bláha se věnoval především výzkumu 

vlivu prostředí rodiny, ve kterém každý jedinec vyrůstá, přičemž navrhoval, aby 

jeho přirozené dispozice nebyly uměle omezovány a každý jedinec se mohl plně 

rozvíjet a naplnit masarykovský ideál humanismu. Osvěta má být založena na 

výsledcích vědeckého zkoumání a propagovat spojení pedagogiky se sociologií. 

V oblasti sociologie bylo podle autora nejdůležitějším výsledkem Bláhových 

výzkumů jeho nové pojetí sociologické teorie, označované jako federativní 

funkcionalismus. Bláhův význam v dějinách české sociologie byl podle jeho 

názoru dán především tím, že Bláha se orientoval na širokou oblast 

sociologického bádání zahrnující celé spektrum tehdejších aktuálních problémů 

a snažil se tyto výsledky propagovat a uplatnit ve společenské praxi, kultuře a 

výchově. Ke kladům bakalářské práce náleží, že autorovi se podařilo 

prozkoumat rozsáhlé dílo Bláhy v jeho širších historických souvislostech a 

postihnout jeho jednotlivé vývojové fáze a upozornit na celkový význam.  

 

    Lze konstatovat, že, obsah práce odpovídá zadání, autor provedl adekvátní 

výběr interpretované látky a pokusil se samostatně analyzovat zvolené téma. 

Nepodařilo se mu ovšem zachovat vyvážený poměr mezi desktiptivní rovinou 

výkladu a vlastní interpretací odborných textů. Také chybí zobecnující 

hodnocení významu daných poznatků  a poukaz na jejich vliv v dalších 

filosofických diskusích. Práce je pouhým lineárním sledem jednotlivých kapitol 

bez vnitřních vazeb a hlubší filosofické argumentace. Současně vykazuje řadu 



formálních a obsahových problémů. Má na mnoha místech charakter pouhé 

přehledné encyklopedické monografie, je zbytečně rozsáhlá a není soustředěna 

na rozbor konkrétních problémů. V druhé kapitole, která měla tvořit vlastní 

jádro práce a měla interpretovat nejzávažnější výsledky Bláhovy vědecké práce 

a zhodnotit je v kontextu tehdejších filosofických, resp. sociologických 

výzkumů, se autor omezil na pouhý popis literatury a taxativní výčet názorů 

jednotlivých myslitelů spojený s pouhou sumarizaci Bláhových stanovisek a 

názorů, nikoli ale na jejich kritickou analýzu a konfrontaci s badateli podobného 

zaměření. Práce má proto převážně deskriptivní charakter a chybí formulace 

autorova vlastního stanoviska a zhodnocení dnešního významu daného tématu. 

Neorganicky působí časné obsáhlé ilustrativní poznámky pod čarou, které mají 

charakter vysvětlujících informací, ale nikoli vědeckého hodnocení a kritické 

intepretace daných textů, názorů a stanovisek. Řada relevantních témat nebyla 

blíže objasněna, např. Bláhovo pojetí sociologie a její vztah francouzské 

strukturalistické sociologii, pozitivismu a historismu. Nebyl také adekvátním 

způsobem zdůrazněn Bláhův originální příspěvek k české sociologii a filosofii, a 

na některých místech jsou problematické formulace a informace o Husserlovi a 

Heideggeroví (s. 83) a také by byla nutná jazyková korekce některých příliš 

dlouhých a komplikovaných formulací a výroků. 

  

  Z hlediska hodnocení formálních kritérií lze nicméně konstatovat, že 

předložená práce splnila požadavky kladené tento typ práce. Její cíl a název 

odpovídá zadání a struktura výkladu je logická a odpovídá zvolenému tématu. 

Také metody využité autorem byly adekvátní. Závěr shrnuje dosažené poznatky 

a lze konstatovat, že autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod, 

závěr, resumé v češtině a cizím jazyce). Také z hlediska obsahových kritérií 

práce vykazuje porozumění danému tématu a opírá se o relevantní prameny a 

literaturu. Jazyková, především stylistická,  kritéria ovšem splnila práce pouze 

dílčím zůsobem.  

 

Závěrem lze konstatovat, že odborná úroveň bakalářské práce D. Ďurovce 

vyhovuje požadavkům kladeným na tento typ bakalářské práce, splňuje obecné 

standardy požadované na tomto stupni vysokoškolského vzdělání a lze ji 

doporučit k obhajobě.  

 
 

Navržená známka                      
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