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význam práce pro sebepochopení člověka a vymezil ústřední pojem
„instrumentalizace světa“.
Vedoucí práce J. Růžička ocenil, že J. Kreisinger vnáší jako jeden z
prvních do českého kontextu vhledy a sociálně-historické analýzy
Moishe Postonea k tématu instrumentálizace světa a porovnat je s
analýzami M. Horkheimera. Položil kandidátovi 4 hlavní otázky: a)
lze říci, že historický čas kapitalismu vzniká na základě abstraktního
času? B) je skutečně problém instrumentalizace světa otázkou
vnímání, jak tvrdí autor, nebo přesahuje problém jevení a
skutečnosti? C) je vztah hodnoty práce a instrumentalizace výroby
pouze lineární? D) odkud se v rámci kapitalistické hegemonie bere
její kritická reflexe? Jednoznačně se přitom přiklání k hodnocení
práce jako výborné.
Oponent V. Němec za přednosti práce považuje výstižné a precizní
interpretace M. Postonea a M. Horkheimera, jasnost výkladu,
zejména 2. kapitolu věnovanou M. Postoneovi, včetně samostatné
kritické promýšlení prezentovaných pozic a jejich mezí. Mezi
možnými námitkami zdůraznil, že není zcela přesvědčivě prokázáno
propojení různých rovin, na nichž se myšlenka instrumentalizace
klade: roviny morální, politicko-správní, společensko-ekonomické či
roviny vědecko-technické racionality. Navzdory několika námitkám
má z to, že přednosti jasně převyšují samotné parametry bakalářské
práce, a navrhuje hodnocení výborně.
Kandidát nejprve odpověděl na námitky oponenta: uznal, že
propojení různých rovin instrumentalizace světa, druhých a práce by
bylo možno dále rozvíjet, ale že již v současné podobě měla jeho
práce 70 stran a musel volit mezi tím, co je pro její završení nezbytně
nutné. Poté odpověděl na čtyři otázky vedoucího: a) uznal, že
Postoneova formulace „historický čas je funkcí abstraktního času“ by
si vyžádala upřesnění, které nabídl v podobě vysvětlení rozdílu mezi
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časem, jak e jeví a časem, jak probíhá, což ilustrovat například napětí
mezi tím, že kapitalismus je stagnující, ale navenek se jeví jako
růstová ekonomika. B) C)dynamiku instrumentalizace uznal jako
skokovou, což ilustroval kvalitativními změnami pracovního
procesu, např. nov nerozlišitelnosti volného a pracovního času D)
zrod kritické reflexe instrumentalizace vysvětlil právě zlomy, k nimž
dochází při požadavcích kladených na pracujícího, případně jejich
vzájemnou neslučitelnost.
Komise se po krátké poradě přiklonila k hodnocení navrhovanému v
obou posudcích a ohodnotila výsledek obhajoby známkou
„výborně“.
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