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Akademický rok: 2021/2022

Jméno a příjmení studenta: Bc. Zdeněk Hartmann
Identifikační číslo studenta: 37186091

Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociologicko-ekonomická studia
ID studia: 474600

Název práce: Spor o povahu kapitálu
Pracoviště práce: Katedra sociologie (21-KSOC)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.
Oponent(i): doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.

Datum obhajoby: 31.01.2022 Místo obhajoby: Praha
Termín: řádný

Průběh obhajoby: Předseda komise přivítal studenta a představil průběh obhajoby. Poté
vyzval studenta k jejímu zahájení. Student představil cíl své práce,
její obecní charakteristiku, pozadí vypracování bakalářské práce.
Dále popsal hlavní téma - spor dvou Cambridgí o kapitál a
reflektoval jejich pojetí v československém myšlení od 60. let.
Diplomant okomentoval hlavní zjištění práce v souvislosti s
neoklasickým pojetím teorie v časopisu Politická ekonomie.
Následně, vedoucí práce popsal motivaci k vedení práce, spolupráci
se studentem a přednesl svůj posudek s jeho hlavními tezemi. V
posudku uvedl připomínku týkající se nedostatečné konzultace a dále
položil studentovi několik otázek do diskuze. Vedoucí práce
navrhuje hodnocení dobře. Poté, oponent přednesl svůj posudek, ve
kterém ocenil přehled v problematice politické ekonomie a shrnul
své připomínky k práci, týkající se zejména chronologie zmíněných
teorií a chybějící zasazení do sociologie vědy a vědění. Návrh
klasifikace oponenta je velmi dobře. Student zodpověděl dotaz na
tzv. transformační problém, který zhodnotil jako nepodstatný v téhle
diskuzi. S vedoucím doc. Vlčkem diskutovali povahu tohoto sporu a
pojetí u zmíněných představitelů. Student dále krátce zodpověděl
dotaz doc. Skovajsy týkající zasazení do teorie sociologie vědění.
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Klasifikace obhajoby: dobře (3)
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