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Práce je věnována teorii modernizace Maxe Webera, podle níž rozvoj kapitalistické ekonomiky je 

kulturně podmíněn a přinejmenším zpočátku se opíral o hodnoty vycházející z protestantské etiky. 

Maksim Svita tuto Weberovu teorii v práci nejprve vysvětluje. Připomíná i Weberovu biografii a 

intelektuální zázemí, ale především vysvětluje hlavní Weberovy koncepty, o které se tato jeho teorie 

opírá.  V druhé části se Maksim Svita pouští do kritiky a problematizuje vypovídací hodnotu této teorie 

modernizace tím, že, za prvé ji konfrontuje s novějšími teorie modernizace, které popírají Weberův 

kulturní determinismus a poukazují na různorodost kulturních vzorců chování, které se pojí 

s modernizací a rozvojem kapitalismu ve světě. Opírá se v tom především o R. Ingleharta. Nakonec 

ještě připomíná různorodou praktickou zkušenost s modernizací a rozvojem kapitalismu v jednotlivých 

oblastech světa, která také odporuje Weberově teorii modernizace.   

Struktura výkladu vychází ze zadání a je detailně promyšlená. Autor systematicky rozvíjí své 

téma, jeho výklad je poměrně přímočarý, někdy zjednodušený a často dospívá k povšechným závěrům, 

ale ve svém souhrnu se mu daří dodržet zadání, jednak vyložit Weberovy hlavní teze a jednak je 

podrobit případné kritice.   

Otázka, kterou si autor klade, nakolik je přesvědčivá Weberova teorie modernizace spojující 

kapitalismus s protestantskými hodnotami, není sama o sobě příliš novátorská, neboť klasické teorie 

modernizace, které v modernizaci vidí cestu k jedné průmyslové kapitalistické společnosti nesené 

podobnými kulturními hodnotami, byly už mnohokráte zpochybněny. Sotva totiž obstojí Svitovo 

tvrzení, že „teorie modernizace Maxe Webera není v České republice, ale ani ve světě příliš 

diskutovaná.“ (s.8) Opak jest pravdou. Weberova teorie modernizace byla, je a bude jednou z 

nejznámějších a také hojně diskutovaných sociologických teorií, která se zapsala i do povědomí laické 

veřejnosti.  Nicméně v bakalářské práci nejde tolik o novátorství, ale spíše o osvědčení náležitých 

intelektuálních schopností studenta osvojit si nějakou teorii, umět ji vyložit, konfrontovat 

s protiargumenty a posoudit její přesvědčivost. Bakalářská práce Maksima Svity tyto potřebné 

intelektuální schopnosti prokazuje v dostatečné míře.  

Bakalářská práce splňuje všechny náležitosti, které má práce mít. Použitá literatura je uvedena 

v seznamu na závěr a během výkladu z ní autor náležitě cituje. Autor se opírá o solidní fundus odborné 

literatury a je vidět, že knihy přečetl a dovede je využít v argumentaci. 

Jazyk práce je poměrně jednoduchý, což je ale dáno především tím, že čeština není autorův 

jazyk mateřský. Najdeme proto v práci dosti gramatických chyb, některé mě mohou i těšit, např. když 



školitele v poděkování označuje za „vědoucího“, ale povětšinou jde o různá vyšinutí z vazby, anebo 

věci, které pro něj byly zřejmě obtížně zjistitelné, např. hned v úvodu, když říká, že „je podle jeho 

názoru nutně probrat…“ Podotýkám ale, že se Maksim Svita v tomto ohledu výrazně zlepšil ve srovnání 

s prvními verzemi textu. A třeba ocenit, že výklad sleduje především logickou linii argumentace a je 

plynulý. 

Závěrem konstatuji, že práce splňuje všechny požadavky kladené na bakalářskou práci, že autor 

prokázal náležité intelektuální schopnosti a dosáhl svého cíle, i když samotný výklad zůstal příliš 

v povšechné rovině. Navrhuji známku velmi dobře. 
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