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Základní charakteristika práce. 

Autor ve své bakalářské práci (BP) představuje kulturní kritiku dnešní západní společnosti 

podanou jihokorejsko-německým filosofem Byung-Chul Hanem. Han je mezinárodně vlivný 

myslitel, jehož práce našly značný ohlas nejen v Německu a Jižní Koreji, ale také v dalších 

západních zemích nebo v Latinské Americe. V Česku je naopak poměrně málo znám a téměř nic 

se o něm nenapsalo (výjimka viz níže). Uvedení do díla B.-Ch. Hana je proto vhodným námětem 

pro BP. Autor si z celku tohoto díla vybral sociologicky relevantní témata a odpovídajícím 

způsobem uspořádal svůj výklad: od Hanovy diagnózy dnešní společnosti jako tzv. společnosti 

pozitivity (také ovšem společnosti únavy nebo transparentní společnosti) přes závažné proměny 

lidského jedince v tomto typu společnosti ke krizi mezilidských vztahů a dále až k vlivu, který na 

jedince a jejich vztahy mají digitální média. BP není empiricky-výzkumného charakteru, její 

náplň tvoří interpretace a kritika Hanových myšlenek. 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Práce má dva cíle (s. 10): 1. popsat obraz člověka v dnešní společnosti podle Hana a 2. zasadit 

Hanovo dílo do kontextu prací významných postav soudobé sociologie. První cíl, který je spojen 

především s textovou interpretací a logickou argumentací, byl naplněn velmi dobře. Cíl druhý, 

jehož plné dosažení vyžaduje velmi široké kontextové znalosti, plní roli spíše sekundární. 

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Autor BP postupuje způsobem obvyklým u výkladových prací, interpretuje korpus textů 

příslušného tvůrce a u toho střídá interní postup (co lze vyčíst z tohoto korpusu samotného) 

s postupem externím (kritika některých myšlenek a jejich konfrontace s myšlenkami jiných 

autorů). Interpretativní metoda se sice v BP nestala předmětem reflexe, ale to není nezbytné 

vzhledem k tomu, že nejde o práci ze sociologie vědění ani práci metodologickou.  

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, 

vytváří text konzistentní celek? 

Kapitoly BP na sebe logicky navazují a tvoří konzistentní výklad. BP nemá empirickou část. 

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce 

přehlednou strukturu? 

Výklad je téměř vždy srozumitelný, argumentace logická, struktura BP přehledná.  
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OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, 

vhled autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Autor představuje poměrně velký výsek ze složitého myšlenkového světa jednoho z významných 

sociálních myslitelů dneška. Hloubka porozumění interpretovanému dílu a šíře záběru jsou zcela 

dostatečné.  Autor převážnou měrou interně interpretuje Hanovy texty, také však při některých 

příležitostech od předmětu svého výkladu zaujímá odstup a předkládá vlastní kritické 

komentáře a námitky. Jeho interpretace i kritika jsou dostatečně samostatné.  

To ale neznamená, že by výklad i kritika nemohly být hlubší. Autor se například nezabývá mírou 

vlivu, jakým na Hana zapůsobilo dílo konzervativního německého filosofa Martina Heideggera, 

právního teoretika Carla Schmitta, francouzských filosofů Michela Foucaulta a Gillese Deleuze 

nebo celé řady dalších filosofů a sociálních teoretiků.    

Kritika Hanova díla se z povahy věci musí soustředit na otázku, zda je jeho diagnóza současné 

společnosti platná a na základě jakých důvodů. Jako jeden příklad lze uvést několikrát 

opakované tvrzení, že příčinou mnoha negativních jevů v dnešní společnosti je tíhnutí Kapitálu 

k vlastní maximalizaci (např. s. 14, 24, 28, 31, 42). Celkové kritické zhodnocení Hanova díla by 

nemělo opomenout otázky, zda 1) maximalizace kapitálu je realitou, 2) na základě jakého 

kauzálního mechanismu probíhá a 3) o jaký poznávací základ se Han u tohoto tvrzení opírá.  

Jiným typem kritiky mohou být námitky proti vhodnosti Hanem používaných pojmů – viz níže 

otázka k termínu „obscénní“.  

Součástí celkového zhodnocení by měla být i kritika Hanovy metody a pojmů, pomocí 

kterých vymezuje platné poznání a jeho podmínky – zkušenost, myšlení atd. Tato analýza by 

vedla opět k Heideggerovi, fenomenologii a dalším vlivům, které formovaly Hanův přístup. Autor 

výstižně připomíná, že vedle roviny mikrosociologické a psychologické Han sleduje lidského 

jedince také jako součást socioekonomických makrostruktur. I tento typ pohledu na člověka má 

své epistemologické předpoklady, které by bylo vhodné osvětlit.   

Konečně by v sociologickém rozboru měla být věnována pozornost otázce, zda a v jakém smyslu 

se Hanovo dílo dá chápat jako sociologické.  Tvrzení „můžeme jej řadit snad i mezi sociology“ (s. 

9) není právě jednoznačné.  Kritika dnešní situace a společnosti může, ale nemusí být sociologie.  

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 

k cíli práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

BP nemá empirickou část. 

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických 

analýz, provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení 

výzkumných otázek, naplnění cílů práce). 

BP má výkladový charakter, proto se v této kolonce věnuji zejména hodnocení samotného 

interpretačního výkonu.  

Práce v převážné míře přináší interpretace toho, co Han ve svých dílech zamýšlí říci, uvnitř 

kontextu tvořeného jeho jinými výroky (základní podoba „imanentní“ interpretace podle K. 

Mannheima). Na této úrovni je BP velmi zdařilá a přináší ucelený obraz o určitém výseku 

myšlenkového světa interpretovaného autora. Závěry odpovídající prvnímu cíli práce jsou na 

úrovni imanentní interpretace podány velmi uspokojivě. Hanovo dílo by však také bylo možné, 

ať už se záměrem podat jeho kritiku nebo začlenit je do širšího projektu budování určité teorie, 

interpretovat ve vztahu k východiskům, která leží mimo samo Hanovo myšlení (další podoba 

imanentní interpretace podle Mannheima), a nebo je analyzovat s ohledem na jeho sociální a 
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psychologické příčiny („genetická“ interpretace podle Mannheima). Tyto způsoby výkladu autor 

systematicky nerozvíjí, ale u BP to vzhledem k náročnosti takového úkolu ani nelze pokládat za 

nezbytné. 

Závěry odpovídající druhému cíli (zasazení Hanových textů do kontextu sociologického a 

filosofického myšlení) mají podobu spíše příležitostných úvah. Celkové zpracování těchto 

souvislostí by ovšem výrazně překračovalo obvyklé požadavky na obsah BP.     

Závěr BP shrnuje výsledky dílčích interpretací a přináší autorův zobecňující pohled na Hanovu 

diagnózu současné společnosti.    

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-

162 tis. znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora 

od převzatých, seznam literatury atd.) 

Rozsah práce je přiměřený. Číslování vlastního textu od s. 10 je mírně nepřehledné. Citační 

aparát odpovídá standardům oboru a žánru BP. 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, 

zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Výběr citované literatury odpovídá skutečnosti, že se autor zaměřil na imanentní výklad díla B.-

Ch. Hana. Nejvíce jsou zastoupeny Hanovy texty, následují práce autorů, na které Han navazuje. 

Naopak málo je zastoupena sekundární literatura o Hanovi, která není početná. Z české 

literatury chybí asi jediná hanovská studie Hanyš, Milan. "O Hanově společnosti transparence: 

Nad knihou Byung-Chul Hana Vyhořelá společnost." Filosofický časopis 65.3 (2017): 437-448. 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 

označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Práce má velmi dobrou jazykovou úroveň. Tu jen trochu snižují občasné překlepy a syntaktické 

nesrovnalosti.  

Často se opakuje spojení „všímat se“ místo „všímat si“. 

Slovo „psyché“ je používáno v rodu středním, v řečtině je to femininum. 

Překlad „osvícenství“ u výrazu „zweite Aufklärung“ by byl přesnější než „osvícení“. 

 

Další poznámky 

- 

 

Celkové hodnocení práce 

BP je zdařilou interpretací myšlenek B.-Ch. Hana o proměně postavení lidského jedince a 

osobních vztahů v současné západní společnosti. Zasazení Hanova díla do intelektuálních dějin a 

do současného sociologického a kulturně kritického myšlení se podařilo jen částečně, ale u BP 

v míře dostačující. Práci navrhuji hodnotit v rozmezí 1 až 2 podle průběhu obhajoby.  

  

Otázky a náměty k obhajobě 

1. Je Hanova kritika soudobé společnosti, kapitalismu a neoliberalismu konzervativní, nebo 

progresivní? Jakou alternativní vizi společenského uspořádání Han nabízí?  
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2. Autor BP připomíná Hanovu kritiku některých současných jevů jako jevů „obscénních“ (s. 17, 

33). Mnohé z těchto jevů a procesů by jinými pozorovateli jako obscénní asi označeny nebyly.  Co 

obscenita znamená obecně a co znamená specificky u Hana? 

 

Datum:   23. 8. 2020  

 

Podpis:   Marek Skovajsa v.r. 


