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Posudek na bakalářskou práci: 

Jan Bauer: Obraz modernity a velkoměsta v díle G. Simmela 

FHS UK Praha  2007 

 

Předložená bakalářská práce J. Bauera je poměrně zdařilým pokusem o 
popis a výklad vybraných témat v díle G. Simmela. Práce je členěná tak, 
aby v samostatných kapitolách nabídla náhled do problematiky moderny, 
vztahu duchovního rozměru života a velkoměsta s ohledem na současnost. 

V krátkém exkurzu se dotýká Simmelova působení v Berlíně a rovněž i 
jeho pojetí společnosti, které ovšem poměrně krátce postihuje především  
a spíše jeho autorský styl. Z hlediska zvoleného cíle práce lze říci, že J. 
Bauer splnil požadavky kladené na bakalářskou práci: text je přehledný, 
jsou v něm využity vhodné terminologické zdroje, vcelku správná je i 
zvolená metoda, tj., deskriptivní a částečně výkladová. Za hlavní část 
práce lze považovat část 5, (strana 27-67) s tím, že skutečné těžiště textu 
se nachází až v kapitole 5.1., s názvem „Objektivní a subjektivní kultura- 
otevření problému“, kde vývoj subjektu, tedy poměrně rizikové sociální a 
především sociologické  terminologie je vztahován, vázán na obecnější 
pojetí kultury, v tomto rámci sice ještě nepojmenovanou, ale již víceméně 
chápanou jako kulturní techniku. Tedy instrumentálního, produktivního a 
zprostředkujícího činitele, jehož pohyb je možné zachytit jak rovině 
sociálního prostředí, tak i ve funkcionální či systémové teorii. 

Právě „vývojový“ prvek sebe-definičního pojetí „sociálního“ Simmel 
víceméně latentně postihl a otevřel tím přístup k novým definičním 
možnostem především sociologie. Z tohoto pohledu je patrné, že 
Bauerova práce zohledňuje tento aktivizující potenciál v textech G. 
Simmela, a stačí přitom správně odkazovat na dualitu fragmentárního a 
komplexního přístupu ke zkoumání jedince ve společnosti. Připomeňme 
stejně aktuální téma nesouladu moderního života, nespokojenost nikoliv 
jenom s kulturou, ale rozporuplným technickým pokrokem, aj., (str.31-
32) 

Druhou rozhodující částí bakalářské eseje je jakési následné pokračování 
ve výše uvedené problematice, a to po exkurzu ke klasikům - na tomto 
místě mám menší výhradu k vhodnosti řazení či včlenění autorských 



 

 

 

 

2 

 

medailonků jako kapitol do obsahově diferencovanějšího textu -  totiž část 
od kapitoly 5.8. str., 52, až po „konflikt moderní kultury“, str 69. Výklad je 
jinak věcně správně doveden k pojmům, které sociologická teorie bude 
teprve až následně a zcela dostatečně dopracovávat: originalita, 
autenticita či pojem individuálního. 

Především v těchto pasážích je vidět, že autor pojal téma kvalitně a to 
s ohledem na současnou tematizaci problematiky moderny jaksi v druhém 
plánu. /viz., např. U.Beck/ 

Jistě: chybí širší rozsah terminologického backgroundu, na několika 
místech je propojení témat spíše nahodilé než logicky konzistentní, ale to 
příliš nemění na tom, že práce samostatně vcelku obstojí.  

Bakalářskou esej J. Bauera považuji za velmi zdařilou a doporučuji 
k obhajobě. 

Navrhované bodové hodnocení: 41-42. 

 

 V Praze dne 16.10.2007 

 

                                                                    Jiří Bystřický 

 

 


