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Bakalářská práce se zabývá relevancí Weberovy teze z Protestantské etiky pro současné teorie 
modernizace. Klade si otázku: „Nakolik lze kulturní podmínky vhodné pro modernizaci a rozvoj 
kapitalismu vázat na protestantskou etiku?“ Práce samotná je poněkud odvážným pokusem na tuto 
komplexní otázku v rozsahu bakalářské práce odpovědět. Autor ale bohužel nerozvíjí argumenty, které 
by se kulturní podmíněností modernity a kapitalismu zabývaly. Autor naznačuje, že jejím cílem je 
kritická reflexe Weberova pojetí modernity, výzkumnou otázku ale blíže neformuluje.  Text se odvíjí 
jako série krátkých a často nepřesných popisů Weberových pojmů, různých jiných pojetí a příkladů 
modernizace.  
Chybí v něm základní postup: koherentní shrnutí Weberova argumentu ve vztahu k problému, který řeší 
bakalářská práce (role zcela specifické kultury pro pojem kapitalismu či modernity), definice hlavních 
pojmů, vysvětlení relevance otázky (důležitost pro teorie modernizace obecně?), a vysvětlení postupu. 
Autor sice začíná s citátem, který v Protestantské etice zkoumání motivuje – nadrepresentaci protestantů 
v kapitalistickém provozu, ale dále jeho argument již nerozvíjí, pouze vypočítává ním spojené pojmy. 
Sice jsou zde uvedené pojmy zásadní a relevantní, nejsou uloženy do širší argumentace, ale pouze rychle 
jeden za druhým uvedeny. Z textu není jasné, co pojem „protestantské etiky“ pojmu kapitalismu přináší. 
Autor zmiňuje pojem akumulace, ale explicitně jej do argumentace nezapojuje.  
Práce je vyznačuje pokusem o argumentaci, což je nutné vyzdvihnout. Na konci práce konečně 
formuluje otázku a odpovídá na ní, i když triviálním způsobem – kdyby otázku takto explicitně 
formuloval na začátku, mohla by jeho argumentaci vést. Jeho argumentace ale bez cíleného 
zpracovávání jasného problému zůstává kusá a neúplná, nedořečená nebo nespojená do širšího 
logického rámce – jako by autor rychle za sebe řadil zkratky témat a argumentů bez toho, aby je náležitě 
rozvedl a do argumentu pospojoval. Práce působí jako série výpisků z četby, které spolu sice souvisejí, 
ale v textu spojeny nejsou, protože zcela chybí teoretický rámec a zamyšlení na použitými pojmy, na 
základě kterého by potom autor mohl formulovat argumenty a vyhledávat příklady v literatuře. 
Práce nepracuje koncepčně, ale pouze asociativně. Není jasné, zda se zabývá modernizací, či 
kapitalismem. Neuvádí protipojmy modernizace, tedy to, z čeho se moderní kapitalismus a byrokracie 
vyvinuly (tradiční společnost a panství, feudalismus atd.), ani (Marxovu holistickou) teorii kapitalismu, 
proti které Weber klade důraz na subjektivní význam jednání jednotlivce. Nevysvětluje, proč Weberova 
teorie s důrazem na „kulturu“ originální a v čem Marxovu teorii doplňuje. Nedefinuje „kulturu“ a 
nevysvětluje, v čem argumentace kulturou spočívá; nerozlišuje mezi Weberovou specifickou 
protestantskou kulturou, a obecným pojmem kultury. Nedefinuje a neproblematizuje v úvodu ani 
pojem/pojmy modernizace. Často připisuje příčiny jevům svévolně – např. v odstavcích o tom, co 
„ovlivnilo“ tvorbu Maxe Webera ve jeho rodině a intelektuálním vývoji bez toho, aby autor vysvětlil, 
na základně čeho/koho tak usuzuje a proč to má být relevantní pro jeho zkoumání. Jak Weber, tak i 
Inglehart operují s kulturními pojmy, ale ve zcela odlišném smyslu (příčina vs. důsledek vývoje), jejichž 
rozdíl autor nevysvětluje. 
V druhé části podobně nesystematicky navazuje zkratkovitý popis jiných, moderních teorií 
modernizace. Určitě lze přemýšlet o tom, do jaké míry japonská a severo-evropská protestantská 
modernizace sdílejí podobný kulturní vzorec, ale postulovat podobnost neznamená podpořit argument 
o relevanci Weberova pojetí modernizace. Analogie neznamená možnost oba případy interpretovat 



stejnou teorií kapitalismu; autor by se musel souvislost lépe vysvětit a také odkázat na sekundární 
literaturu, která se tématem zabývá. Samotné odkazy na literaturu v poznámkách pod čarou nejsou 
dostatečné, na to by bylo třeba rychle shrnout argument autority v daném tématu.  
 
Celkově je tedy text sérií systematicky a příliš rychle představených pojmů, které jsou sice pro obecné 
téma teorie modernizace relevantní, ale nejsou vystavěny v argument. Výzkumnou otázku, která se 
nabízí – role „kultury“, kterou do pojetí modernizace a kapitalismu vnesl Weber, a tím se odlišil od 
marxistického materialistického historismu autor nerozvádí a nevysvětluje v začátku – pouze zmiňuje 
v závěru. Vzniká tak text, jehož závěr je neurčitý a triviální: „V kostce můžeme na otázky odpovědět 
tak: Teorie modernizace Maxe Webera je velice dobře aplikovatelná na státy západní Evropy. Weber 
měl pravdu v tom, že pro evropskou modernizaci je protestantská etika klíčovým konceptem. Když 
budeme aplikovat rozšířenou verzi teorie modernizace Maxe Webera, která se hlásí k tomu, že kultura 
determinuje modernizaci, proto ji můžeme klidně aplikovat i na mimoevropské státy. Ale nesmíme také 
zapomenout ani na jiné příčiny modernizace, jako jsou ekonomika, mezinárodní organizace, tradice, 
vliv jiných států.“ (str. 29) 
Práce by byla koherentnější, kdyby byla samotné otázce věnována první kapitola, ve které by autor 
vysvětlil, jakou otázku řeší (specifikoval pojem modernizace a úlohu kultury a uvedl, v čem vidí 
problém a tedy i otázku, kterou chce řešit) a poté definoval, jak na tuto otázku bude odpovídat. Také by 
bylo třeba vymezit si omezenější téma, které by autor mohl na 60 stránkách bakalářské práce lépe 
zpracovat – např. srovnání německé a japonské modernizace. Na konec by bylo pro autora jednodušší, 
kdyby se opřel o existující diskusi těchto témat v literatuře – a nespoléhal se pouze na své výpisky 
z četby prvotních zdrojů. Pro diplomovou práce doporučuji autorovi věnovat mnohem více času rešerši 
v literatuře.   
Práce si na jedné straně bere velké sousto, na druhé straně je ale poměrně krátká, nerozvedená do 
argumentu, rychle psaná a repetitivní. Text obsahuje nedokončené věty a citace, např. „„Puritáni chtějí 
pracovat ve svém povolání, ale jsme nucené.“ na str. 7 a „Začneme jedním z jejích hlavních představitelů 
byla Rosa Luxemburgová“ na str. 18; gramaticky nejasné věty jako „Pochopení protestantské etiky a 
jejího dopadu na rozvoj kapitalismu v západní Evropě je velice komplikovaný“ na str. 7  a věty, jejichž 
smysl není zřejmý, jak „Ale nemůžeme říct, že to byl cíl reformace, spíš důsledkem jeho myšlení“ na 
stra. 8. 
 
Doporučuji k obhajobě. Navrhuji ohodnocení dobře. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 1. 9. 2020      Zora Hesová 
 
 


