
Posudek bakalářské práce Jakuba Mlynáře 

Naplnění cíle práce 

Posuzovaná práce s názvem "Vědomí ekologické krize a jeho odraz v životním stylu" dle abstraktu 

"mapuje vývoj a proměny vztahu člověka a přírody veuroamerickém myšlení a reflexe tohoto 

problému s přispěním metafory 'panství člověka nad přírodou li. První čtyři kapitoly, tedy 62 stran 84 

textu, jsou shrnutím prací autorů, kteří se tématu vztahu člověka a přírody věnovali. Páta, poslední, 

kapitola pak shrnuje vývoj pojmu "dobrovolná skromnost" a na stranách 77-85 najdeme autorův 

vlastní kritický názor na tento koncept. 

Z hlediska věcnosti a naplnění cíle spatřuji v práci několik zásadních nedostatků. V práci mi chybí 

jasněji vysvětlený smysl, metoda a teze či hypotézy, kterou podporuje. Jako rešerše je práce na velmi 

dobré úrovni a díla jsou umně prezentována. Nicméně, z hlediska vlastního myšlenkového přínosu 

autora práce uspokojivě nepůsobí, neboť většina uvedených citací je ponechána bez komentáře 

autora. Samotný název práce "Vědomí ekologické krize a jeho odraz v životním stylu" evokuje zcela 

něco jiného, než rešerši již publikovaných názorů. 

Cíl práce hodnotím jako nedostatečně definovaný a z toho důvodu nemohu ani dobře hodnotit jeho 

naplnění. Je-Ii cílem pouze rešerše, nepovažuji to za dostatečné vzhledem k tomu, že se jedná o práci 

magisterskou. 

Splnění formálních nároků odborného textu 

Po této stránce text splňuje nároky bez větších výhrad. Práce čerpá z velkého množství relevantních 

zdrojů, které pečlivě cituje. V tomto ohledu by možná bylo lépe závěrečný seznam literatury udělat 

podle přehlednější normy tak, aby bylo na první pohled zřejmé o jaký typ zdroje se jedná. Delší citace 

by bylo vhodnější zcela odsadit z textu. V práci jsou citovány i velmi aktuální zdroje, což svědčí o 

autorově důslednosti v rešerši. 

Jazyková úroveň 

Z hlediska stylistiky a gramatiky práce je práce psaná velmi elegantně s vyzrálým stylem. Nelze 

vytknout žádné větší pochybení. Pokud jde o strukturu práce, pro přehlednost by bylo lépe rozdělit 

poměrně dlouhé kapitoly do podkapitol. Jednotlivé kapitoly by si vzhledem k délce textu a hutnosti 

obsahu zasloužily opatřit závěrem. 
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Připomínky a návrhy k diskusi 

Text je převážně sumarizující povahy, navrhuji tedy k diskusi otázky po hlubších příčinách 

popisovaného stavu. Text je také psán převážně z jedné perspektivy, v diskusi by mělo být - alespoň 

dodatečně - pojednáno o jiných pohledech. S ohledem na tyto skutečnosti pokládám na tyto otázky: 

• Autor na několika místech (např. s. 25) tvrdí, že ekologická témata byla v sociologii dlouho 

opomíjena. Přesvědčivě to dokládá, nicméně v práci není podrobněji pojednán důvod tohoto 

opomíjení. Jaké důvody vidí autor? 

• Autor v závěru tvrdí, že ekologicky ohleduplný životní styl se navzdory reflexi 

environmentálních témat neprosazuje. Jaké nabízí vysvětlení? 

• Práce jen velmi okrajově pojednává o sociobiologii, která se autorovým tématem také úzce 

zaobírá. Jaké jsou podle autora hlavní rozdíly a styčné body mezi sociobiologií a 

environmentálním diskursem? 

• V práci není detailněji pojednáno o empirických výzkumech na stanovené téma. Přitom i ony 

tvoří - často podstatnou měrou - odborný i veřejný diskurs. Jakou roli podle autora mají a 

jaká tvrzení podporují? 

Celkové hodnocení 

Na základě výše uvedených připomínek doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení "velmi 

dobře". 

I " " 
Mgr. Jan Sládek 

V Praze dne 14.9.2009 
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