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I. Stručná charakteristika práce 

Práce je kritikou postmoderních („interpretativistických“) přístupů v (sociální a kulturní) 

antropologii (za jejichž esenci autorka vytknula dílo Writing Culture), a to ze strany 

naturalismu, obecně pak filozofie vědy. Pozice (ontologického) naturalismu jsou současně ze 

strany autorky předkládány jako lék, který by mohl (měl) antropologii vymanit ze stávající krize 

a přivést (zpět) na správnou cestu.  

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

Cíl práce, její základní plán a rozvrh jsou jasné, explicitní a opřené o vybrané zdroje. Nechybí 

zjevné nadšení a zápal pro věc, autorku téma očividně zajímá; nemáme tedy před sebou text, 

jehož (jediným) cílem je zisk titulu Ph.D., ale výsledek osobního nasazení autorky při řešení 

problému, který považuje za naléhavý a palčivý; a neostýchá se dokonce navrhnout (vcelku 

radikální) řešení, které identifikovaný problém (plně a bezezbytku) vyřeší. Takového postoje a 

přístupu si je třeba cenit (a já jej oceňuji). Na druhou stanu – práce trpí řadou více či méně 

závažných potíží a pochybení rozličného druhu, které její přínos výrazně snižují (viz níže 

v příslušných oddílech).  

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

1. Struktura argumentace. 

Autorčina argumentace je jasná, přesto však není bez problémů. Jednu z výrazných potíží vidím 

v tom, že vlastně není úplně jasné, co je předmětem autorčiny kritiky. Autorka uvádí, že jím je 

„interpretativistická“ či „postmoderní“ antropologie, jejíž „program“ byl dle autorky zveřejněn 

na stránkách práce Writing Culture. Jenže – záhy v textu už se najednou mluví o antropologii 

jako takové, o antropologii vůbec. Takové zobecnění je ale více než sporné, zejména proto, že 

ať už byl vliv díla Writing Culture jakýkoli, představuje jen jeden směr antropologie, který byl 

v rámci antropologie podroben výrazné kritice. Ví autorka o této kritice? Skoro se zdá, že ne. 

 Jiný problém je, že autorka v úvodu práce ztotožní sociální kontruktivismus a relativismus 

s interpretativismem (pozn. č. 1, str. 1); to je sice dost svérázné, ale ještě by šlo, jenže dále 

v textu už zachází s interpretativismem zhusta tak, jak daný termín užívají jiní autoři, jejichž 

vymezení daného pojmu rozhodně není identické s tím jejím. Používá tak jejich zbraně, ale 

zapomněla, že míří na terč.   

 Obecnější a snad ještě závažnější potíž spočívá v tom, že klíčové koncepty, s nimiž autorka 

operuje (za všecky: relativismus, konstruktivismus) vymezuje způsobem, který prakticky vůbec 

neodpovídá tomu, jak jsou (v antropologickém diksurzu) dané koncepty skutečně užívány (resp. 

definovány). Skoro se zdá, že autorka prostě tyto koncepty nezná. Co se týče relativismu, 

jádrem zmatků je autorčino směšování relativismu kulturního (str. 26), epistemického (str. 50) 



a (resp.?) pojmového (str. 55). Je sice fakt, že součástí uvedených termínů je výraz 

„relativismus“, jinak ale tyto pojmy nic nespojuje – vůbec spolu nesouvisí. Přinejmenším 

v případě relativismu kulturního nemá způsob, jakým autorka s tímto termínem zachází, žádnou 

oporu v relevantní antropologické literatuře.  

 Totéž pak platí i v případě konstruktivismu. I zde způsob, jakým autorka daný termín 

vymezuje („S relativismem úzce souvisí i sociální konstruktivismus. Popírá existenci 

objektivních faktů a entit a tvrdí, že to, co víme o světě, je pouze naše konstrukce. Jinými slovy, 

že každý pohlížíme na svět ze své vlastní perspektivy.“ /str. 52/) bezmála zcela míjí jádro 

daného konceptu tak, jak je v rámci antropologie běžně užíván.  

 Totéž by pak platilo i o autorčině práci s termínem etnocentrismus („V antropologických 

teoriích je myšlenka etnocentrismu prezentována jako směr, který vyzdvihuje západní 

společnosti, v jejichž světle jsou ostatní společnosti degradovány na méně vyspělé, primitivní 

nebo méněcenné“ /str. 59/; srov. též str. 58 a 72) či dekonstrukci („Dekonstrukce je druh 

literární analýzy, která má sloužit pro odhalování sociálních zájmů, metafor v textu a jiných 

forem“. /pozn. č. 172, str. 42/)“ 

 Čtenář se tak jen těžko zbavuje dojmu, že teč, na který autorka míří, je (falešným) 

dvojníkem konceptů a přístupů, které by ve skutečnosti chtěla zasáhnout.  

 K uvedeným zmatkům, mám za to, přispívá i to, že autorka často na určité koncepty (díla, 

autory) odkazuje prostřednictvím jiných autorů; především tedy na antropology a jejich práce 

odkazuje přes texty autorů z řad „naturalistů“; namísto původních děl tak autorka čerpá z jejich 

(více či méně adekvátních) intepretací; tím se ale kupí přehmaty a narůstá zmatek. 

 Pro pozice autorky představuje ovšem asi nejzávažnější problém skutečnost, že tato pozice 

není bez vnitřních rozporů. Rozporných momentů je v práci více, uvedu jeden. Autorka je 

poměrně explicitní (a nekompromisní) v tom, co že je to věda a vědecký přístup (za všecky: 

„Vědecká teorie formuje hypotézy, které jsou ověřitelné, tj. je možné je verifikovat nebo 

falzifikovat“ /str. 63/). Pomineme-li skutečnost, že (např.) podle Poppera není hypotézu možné 

verifikovat, je nesjpíš dost problém (nebo se mi to alespoň tak jeví), že autorka se zároveň 

odvolává na „darwinismus“, resp. na „Darwinovu teorii“ (str. 7 et passim). Známá potíž totiž 

je, že právě „Darwinova teorie“ není falzifikovatelná a (tedy) nesplňuje kritéria, která autorka 

vytkla jako demarkující oblast vědy, ergo představuje (podle autorky) teorii nevědeckou.  

 Nakonec: v práci se objevuje značné množství vět, které jsou buď zjevně chybné, nebo 

jejichž smysl je nanejvýš sporný (resp. nejasný). Následuje pár příkladů:  

 

„[Domníváme se, že] problémem sociálních věd je absence poznatků, které by zohledňovaly 

lidskou mysl jakožto nástroj podstatný pro opodstatnění lidského jednání“ (str. 24). 

 

„Kultura není nehmotným artefaktem, ale obsahuje výhradně materiální entity“ (str. 30). 

 

„Interpretativisté kladou důraz na interpretaci společnosti, jehož výrazným atributem je 

schopnost vcítění se a empatie.“ (str. 34). 

 

„Jediný společný jmenovatel, ze kterého vycházejí sociální vědy, je filozofie“ (str. 43). 

 

„Postmodernismus vychází ze čtyř hlavních myšlenkových směrů a těmi jsou utilitarismus, 

strukturalismus, marxismus a hermeneutika“ (str. 44). 

 



„[Řekli jsme, že] antropologie byla vždy věda relativistická.“ (str. 51). 

 

„Z epistemického úhlu pohledu nemůže být antropologie nikdy vnímána jako věda vzhledem 

ke svému předmětu zkoumání, jímž je subjekt“ (str. 58; kurziva v originále). 

 

„Postmoderní pojetí vědy je zaměřené pouze na vyprávění příběhů, kritéria pro jejich hodnocení 

je potom pouze subjektivní.“ (str. 60). 

 

„“Postmodernismus nedává interpretačním procesům žádná pravidla, která by měla být 

dodržována. Nechává celý proces otevřený pro fantazii čtenáře (str. 61; kurziva v originále). 

 

„Antropologie je věda vycházející z filozofického základu“ (str. 78). 

 

„Podle postmodernistů se kultura neustále mění a antropolog není schopen tuto proměnlivost 

ve svých dílech zachytit, navíc je antropologické dílo ´platné´ pouze v konkrétním historickém 

období“ (str. 84). 

2. Formální úroveň práce 

Formální stránka práce je, bohužel, jednou z jejích výrazných slabin. V textu samotném lítají 

nadpisy kapitol sem a tam, jednou jsou odsazené od kraje, jindy ne, jednou je od předchozího 

textu dělí dva volné řádky, jindy jen jeden, případně žádný; nadpis kap. 5 (str. 31) je umístěn 

zcela nevhodně na samém konci stránky. Stejnou potíží jako nadpisy pak trpí i tu a tam se 

objevující separátní vložené citace – jednou je odděluje řádek několik (str. 11), jindy žádná (str. 

39) atp. Obecně ještě větší potíž představují odkazy na zdroje – zaprvé jsou nejednotné, také 

(mi) není úplně jasné, proč je znakem pro „strana“ velké (!) „s“ (ovšem opět nedůsledně – srov. 

pozn. 2 na str. 1). Nerozumím rovněž tomu, proč je u odpovídajcích odkazů v pozn. pod čarou 

uváděno DOI příslušnéo textu (které je samozřejmě uvedeno i v bibliografii – k té ale záhy). 

Některé odkazy podle mě postrádají smysl (srov. zejm. „Clifford a School of American 

Research, Writing Culture“ – pozn. č. 192, 193, 194 na str. 47 a 195 na str. 48 a dále passim). 

Úplnou katastrofu ale představuje již zmíněná bibliografie; Odkazy jsou nejednotné, ale 

především – ve skoro každé položce je nějaká chyba či přehmat, ať již toho či onoho druhu 

(nebudu zde uvádět výčet, většinu potíží jsem zaznamenal v zapůjčeném výtisku práce). Na 

druhou stranu – některé položky pobaví; zejm. položka č. 89 („Soukup, Václav, Václav Soukup, 

Václav Soukup, Václav Soukup, Václav Soukup, Barbora Půtová, Medailonek Václava 

Soukupa, et al. „Studie jubilanta Václava Soukupa", b.r., 129. “; kurziva dodána). 

 Co se jazyka týče, odvedla S. Burešová (viz s. iii.) dobrou práci, utekly jí jen drobnosti (za 

všecky: „…postmodernismus zbavuje antropologa své [jeho!] autority“ /str. 61/). Jinak 

víceméně bezvadnou jazykovou stránku ale kalí (a to jde na vrub autorky) až příliš chyb ve 

jménech: „Lackman“ [Luckmann] (str. 52); Carpanza“ [Carpanzana] (str. 62); „Humbolt“ 

[Humboldt] (str. 68); „Bronislav Malinowski“ [Bronislaw] (str. 78) a těžko říci, co že má 

znamenat „Sapir-Whorfem“ na str. 68. Někdy (jde ale spíše o drobnosti) také nesedí překlad: 

„…se lze domnívat, že student, studující lidské subjekty …“ (str. 29); anglické „student“ zde 

znamená „badatel“. Nedůsledné je rovněž užívání autorského plurálu (který převažuje) oproti 

singuláru (výjimečně, ale přece).  

 Dalo by se namítnout, že jde (pouze?) o „vnější stranu“ práce, jednak je ale odbytí této 

stránky čtenářsky velice nepřátelské (při četbě to prostě ruší), ale především – jde přece jen o 



dizertační práci, ne o cár papíru se seznamem toho, co koupit v Lidlu; na formální stránce 

v daném případě prostě záleží (a je to tak dobře).  

  

3. Práce s prameny či s materiálem 

Práce je povýtce teoretická, opírá se tedy vlastně bez výjimky o texty. Jak již uvedeno výše, je 

nešvarem práce nepřímé odkazování na zdroje, resp. odkazování prostřednictvím jiných děl a 

autorů než těch, o nichž je řeč. Odkazy jako takové jsou ovšem v pořádku.  

 Pokud pak již hovoříme o citacích, objevují se na různých místech práce jakési od zbytku 

textu oddělené citace-hesla, jejichž význam je (mi) nejasný (má snad ona separace naznačit 

zvláštní význam?). Ať již ale tak či onak – některé tyto citace jsou takto vytržené (byť 

s patřičným odkazem) prostě nepochopitelné, za všecky: 

 

„Etnolog dává význam nesmyslnému“ (str. 62) 

4. Vlastní přínos 

Práce je výrazně autorská, osobitá až svérázná. Autorka sice vychází z literatury a do jisté míry 

i navazuje na jisté linie kritiky, která je v ní už obsažena, předložená aplikace je však její vlastní. 

To je na straně jedné oceněníhodné, na té druhé je ale právě to zdrojem největších potíží práce.  

IV. Dotazy k obhajobě 

 

1. Mezi interpretativní přístupy řadíte i fenomenologii (str. 1). Co vás k tomu vede? 

 

2.  Píšete, že: 

 

a)„I abstraktní entity se vztahují vždy k nějakému fyzickému objektu, proto je možné tyto 

fenomény zkoumat empiricky“ (str. 64; kurziva dodána).  

b) „Jednou z podmínek, abychom mohli zkoumat lidské subjekty, je zaměřit se na 

interpersonální komunikaci a vycházet z teorie významu, tzn. že význam je veřejná entita, která 

se vztahuje k materiálním objektům.“ (str. 79; kurziva dodána) 

 

Můžete, prosím, tyto teze rozvést, ideálně na příkladech?  

 

3. Lékem na stávající krizi antropologie je podle vás naturalismus. Uvádíte, že „Jedním se 

základních znaků naturalistického přístupu je pozorování jevů, nacházejících se ve fyzickém 

světě“ (str. 84; kurziva dodána). Jsou kategorie (entity), které jsou setrvalým předmětem 

antropologie, jako např. „bratranec“, „otec“, „příbuzný“, „předek“, nebo „žena“ součástí 

fyzického světa?  

V. Závěr  

Výše jsem práci Karolíny Drcmánkové spíše kritizoval. Činil jsem tak s vědomím, že chválit ji 

bude především vedoucí práce a ovšem i proto, že jisté potíže práce přece jen vykazuje a tak by 

bylo nefér, kdyby kritické tóny vůbec nezazněly. Každopádně: i přes uvedené kritické momenty 



předložená disertační práce požadavky kladené na disertační práci splňuje, a proto ji doporučuji 

k obhajobě a předběžně ji klasifikuji jako prospěla. 

29. 8. 2018 Marek Jakoubek 


