
Posudek oponenta disertační práce paní Mgr. Karolíny Drcmánkové 

„Naturalizovaná́ metodologie v antropologickém výzkumu“ 

předkládané v roce 2018 na Ústavu etnologie 

 

I. Stručná charakteristika práce 

Práce se zaměřuje na kritiku intepretativistických přístupů, které od 80. let minulého století převládly  

v sociální a kulturní antropologii. Sama autorka sleduje současný trend metodologického a 

teoretického naturalizmu, který na interpretativizmus – především na jeho postmoderní zdroje – 

reaguje.  

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

Základní argument, který tvoří jádro celé práce, je smysluplně formulován, autorka jej pečlivě sleduje 

a neodchyluje se od něj. Zdroje, o které se autorka v práci opírá, jsou pečlivě vybrány. Celkově je 

disertační práce velmi dobře strukturovaná, jednotlivé argumenty jsou vybrány pečlivě a vzájemně 

propojeny tak, aby tvořily přehledný logický celek.  

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

1. Struktura argumentace. 

Autorka práci dobře strukturuje. Vychází z přesvědčení, že antropologie zasažená postmoderním 

přístupem nepřináší žádné výhody. Nakopak, dostává antropologii do pozice nepřesvědčivé disciplýny. 

Metodologický aparteid, tj. záměrná izolace antropologů od vědeckého přístupu přírodních věd, je 

podle autorky řešitelná přijetím epistemologického naturalizmu. Ten autorka pečlivě charakterizuje. 

Ve své argumentaci se opírá zejména o Quinovu filozofii. To ji umožňuje zaměřit se na problematiku 

jazyka a interpretace, která je i pro postmoderní přístupy, ale zejména pro celou antropologii, klíčová.  

 

Autorka postupně buduje své argumenty v jeden logický celek, který jí umožňuje držet se vytčeného 

cíle, od kterého se neodchyluje. Závěry, které autorka vyvozuje, jsou po mém soudu dostatečně 

přesvědčivé. 

 

Pokud se autorka dopouští drobných nepřesností, pak nejsou nijak zásadní povahy. (Např. na str. 17 

píše: „Odmítnutí Darwinovy teorie vede k tvoření dalších teorií neboli paradigmat…“, kdy je možné 

namítnout, že teorie a paradigmata nejsou totéž. Bezesporu je ovšem mezi nimi souvislost. Stejně tak 

na str. 18 mluví v jedné větě o problému kooperace a metodologickém holizmu, kdy spojitost mezi 

oběma teoretickými pozicemi pouze naznačuje, nevysvětluje.) Nic z uvededného nebrání chápat práci 

jako propracovanou a dobře napsanou po obsahové i formální stránce. 

 

2. Formální úroveň práce 

Autorka svou práci zpracovala přehledně, orientace v textu je dobrá, užití všech náležitostí vědeckého 

textu je v pořádku a neshledávám proto žádný důvod k výhradám.  



3. Práce s prameny či s materiálem 

Předkládaná práce je teoretická. Autorka pracuje dobrým způsobem jak s primární, tak i sekundární 

literaturou. Využívá dostatek zdrojů, které svědčí o její fundovanosti a dobré vědecké úrovni.  

4. Vlastní přínos 

Vlastní přínos práce vidím v propojení Quinovy epistemologie s kritikou postmoderních, sociálně 

konstruktivistických a interpretativistických přístupů. Jde o příspěvek ke snaze restaurovat 

antropologickou metodu tak, aby byl kulturní antropologii vrácen vědecký status.  

IV. Dotazy k obhajobě 

 

1. Můžete prosím zrekapitulovat, jakých principiálních omylů se dopouští argumentace autorů 

knihy Writing Culture? 

2. Jako zcela klíčový vědecký projekt uvádíte sociobiolgii. Jak se podle Vás vypořádává 

sociobiologie s námitkami, které proti ní byly vzneseny např. M. Sahlinsem? 

3. Vidíte nějaký zárodek integrované antropologické teorie, která by se vyhnula pasti 

postmoderního přístupu? 

4. Můžete prosím zrekapitulovat rozdíl mezi metodologickým individualizmem a holizmem? 

Jaký přístup zastáváte a jaké pro to máte důvody? 

V. Závěr  

Předložená disertační práce je napsána srozumitelným, vnitřně koherentním způsobem. Domnívám se, 

že splňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto ji doporučuji k obhajobě a v předběžně ji 

klasifikuji jako prospěla. 

V Hradci Králové 3. srpna 2018 

  Mgr. Martin Paleček, Ph.D. 
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