Jakub Mareš "Ne-sociologie": pojetí modernosti Bruno Latoura
Posudek na diplomovou práci
Diplomová práce Jakuba Mareše

věnovaná

pojetí modernosti u francouzského badatele Bruno

Latoura má ryze teoretický charakter. Autor si vybral zajímavé, atraktivní téma;
postavě

badatele,

sloganů,

aniž by se však jeho dílu opravdu

který je u nás v jistých kruzích

má Marešova studie

průkopnickou

důkladně

se

připomínán prostřednictvím určitých

a do hloubky

povahu, a hned na

věnuje

rozumělo.

začátku můžeme

V tomto smyslu

konstatovat i to, že se

jedná o text velmi kvalitní, jehož parametry překračují obvyklé standardy diplomových prací.
Marešova práce má jasně vymezený cíl a logicky

uspořádanou

strukturu; její obsah je

rozčleněn do sedmi kapitol (1.Úvod, 2. Biografie, 3. Sociální konstruktivismus, nebo jen
společnost-příroda,

konstruktivismus?, 4. "Ne-sociologie", 5. Nemoderní
kolektivu, 7.

Závěr-

jak žít s monstry?). Posuzovaný text se

vyznačuje

akribií a invencí. Autor

využívá velmi rozsáhlý soubor odborné literatury, v němž se objevují
cizojazyčné

takřka výlučně

předloženy,

tituly. Interpretace, analýzy a úvahy, které JSou v práci

charakterizovat

jako 'adekvátní,

korektní a

úctyhodný výkon, za kterým se skrývají
neměl

práce. Domnívám se, že by

přiměřené.

6. Politika

představuje

Text jako celek

desítky, možná stovky hodin

náročné

během relativně

být problém, aby byl

lze

odborné

krátké doby

dopracován do podoby samostatné knižní publikace.
Pokud by autor s předloženým textem
věnoval větší

odborných

pozornost jazykové stránce.

textů

dále pracoval,

Latourův přístup

doporučil

se z kontextu

bych mu, aby

současného

vymyká svoji originalitou, neobvyklou terminologií a mnohdy i

složitostí. Na to vše by asi bylo dobré
diplomové práce sám na
vyjadřování

ještě

řadě

čtenáře

upozornit již

někde

psaní

formulační

v úvodu. Navíc text

míst svojí šroubovaností komplikovanost Latourova

evokuje, a v tomto ohledu by asi bylo možné ho

ještě formulačně "pročistit"

a

učinit čtenářsky přístupnějším.
Přes

jednoznačně

uvedenou

připomínku doporučuji

diplomovou práci Jakuba Mareše naprosto

k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou.
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