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Andrej Sosna si pro svojí diplomovou práci zvolil složité téma. Zpracování otázky týkající se 

vztahu politické moci a místa pravdy a jejího poměru k moderní demokracii (viz s. 8) 

představují nelehkou výzvu. Proniknutí do děl dvou zkoumaných autorů, Erica Voegelina a 

Ernesta Gellnera, je samo o sobě badatelsky velmi náročné. Pokud je oponentovi práce známo, 

nebyl mezi vybranými autory zaznamenán otevřený spor či vzájemná komunikace. Doposud 

parně nevyšla práce na téma „Voegelin vs. Gellner“. Přesto není „skrytý dialog“ mezi těmito 

zásadními postavami politické filozofie a společenských věd dvacátého stoletím „umělým“ 

tématem. Jak se ukazuje zejména ve třetí kapitole, tento dialog vytyčuje nejeden z klíčových 

sporů v rámci oborů. V dobře pojatém úvodu práce přesto postrádám lepší zdůvodnění 

konfrontace právě těchto dvou postav.   

Druhá kapitola se věnuje dílu Erica Voegelina. Diplomant se (vzhledem k rozsahu diplomové 

práce a jejímu stupni) seznámil z klíčovými tituly, v nichž Voegelin představuje svá východiska 

– zejm. pohled na Weberiánské pojetí vědy a na objektivismus. K přehlednějšímu výkladu by 

kolegovi Sosnovi jistě pomohla sekundární literatura, jež v jinak bohaté bibliografii absentuje. 

(Pro další studium bych doporučil zejména Cooperovu práci Eric Voegelin and the Foundations 

of Modern Political Science.) Třetí kapitola je pak symetricky věnována pohledům Ernesta 

Gellnera. Perspektivy obou postav diplomant konfrontuje s teorií poznání dalších zásadních 

postav – Karla Poppera a Hannah Arendtové.  

K podnětné konfrontaci dochází ve čtvrté kapitole, v níž diplomant řeší odlišné pojetí konceptu 

politického náboženství a také otázku „stáří“ totalitarismu u obou autorů. Zejména v případě 

Ernesta Gellnera se jedná o dosud málo tematizované postřehy. Konfrontace perspektiv obou 

autorů ukazují, že pohled na zásadní rozpory v rámci vágně definované „teorie totalitarismu“ 



často souvisejí s odlišnými teoriemi poznání. Andrej Sosna předkládá fundovaný pohled do 

jejich logik. 

Shrnutí: Diplomovou práci Andreje Sosny považuji za velmi zdařilou. K textu mám několik 

dílčích připomínek: 

- Druhá i třetí kapitola mohla obsahovat více biografických reflexí (zejména v případě 

Erica Voegelina jsou životopisné údaje klíčové pro pochopení jeho díla). 

- Práce se sice zabývá poměrem ke klíčovým metodologickým sporům v rámci 

společenských věd, přesto by textu slušelo díla obou autorů více zasadit do kontextu 

vývoje západní vědy. 

- Pojednání o kritice scientismu by pomohlo lépe situovat Erica Voegelina v rámci 

společenskovědních a filozofických „škol“. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm výborně. 

 

 

V Praze dne 1. 9. 2020     Martin Štefek 

 

  

 

 


