
Posudek školitele na diplomovou práci Jakuba Mlynáře "Vědomí 
ekologické krize a jeho odraz v životním stylu", Praha, FFUK, 2009, 91s. 

Cíle předkládané práce, jež si autor zvolil, se zaměřují k několika otázkám. Za prvé, na 
sledování tématu vztahu člověka a přírody a životního prostředí v reflexích filosofie a 
sociologie ve vybraných souvislostech. Za druhé na způsob začlenění informací o 
ekologických problémech do procesu hledání změn životního stylu. Autor chápe především 
životní styl dobrovolné skromnosti jako součást snah o řešení ekologické krize. 

Převážná část práce je výsledkem náročného heuristického zpracování rozsáhlé 
literatury o vztazích člověka, společnosti a životního prostředí. Autor v 1. kapitole akcentoval 
vybrané aspekty hledání historických kořenů ekologické krize v evropské kultuře, zejména 
panský postoj k přírodě, dualistické pojetí životního prostředí a evolucionistické vydělení 
společnosti z přírody. Ve 2. kapitole se zabývá ranými ekologicky orientovanými reflexemi 
moderní společnosti od 19. do l.poloviny 20. století, které charakterizuje jako marginální 
underground, nicméně nachází v nich reflexi životního způsobu v sepětí s přírodou a 
kontrapozici venkova a města. Ve třetí kapitole se zaměřil na způsoby uchopení tématu 
životního prostředí společenskými a humanitními vědami ve 2. polovině 20. století. Ve 4. 
kapitole se zabývá otázkou tématizace životního prostředí v environmentální sociologii. 
V poslední 5. kapitole pojednává o hledání ekologicky příznivého životního stylu a 
představuje koncept "dobrovolné skromnosti". 

Ve své reflexi reflexí v humanitní a sociologické literatuře formuloval diplomant 
několik postřehů. Panský postoj k přírodě pojímá jako projekci mezilidských interakcí. Pojem 
přírody je kulturně zprostředkovaným sociálním konstruktem, v západní civilizaci přitom 
dominuje antropocentrický humanismus a materialistický racionalismus. Tím spíše je třeba se 
zabývat alternativními ideami o vztahu k přírodě a rozlišit jiné aspekty humanismu a 
antropocentrismu, které orientují hodnoty stylu života ne na vnější kontrolu prostředí a na 
okázalou spotřebu, nýbrž na vnitřní duchovně bohatý rozvoj člověka. Tento motiv je výrazný 
právě u koncepce "dobrovolné skromnosti" či dobrovolné prostoty (voluntary simplicity, 
D.Elgin). Dalším postřehem je skutečnost, že i přes etablování environmentální sociologie 
jako subdisciplíny, trvá marginální význam ekologické tématiky v sociologii. Autor toto 
tvrzení blíže nevysvětluje, pouze naznačuje různé momenty (dělba věd na přírodní a kulturní, 
vliv evolucionismu a sociologismu na klasickou sociologii, pozdním nástupem obecnějšího 
diskurzu o ekologické krizi až od 70.Iet 20. století, dominantním paradigmatem sociologie o 
lidské vymaněnosti z přírodního ekosystému). Autor poukazuje na to, že ekol krize je spíše 
sociální a nikoli přírodní problém, proto je závažným tématem pro sociologii. Naznačuje 
potřebu zkoumat rozpor mezi uznáním globálních změn životního prostředí a ochotou 
zásadně změnit životní styl, hodnoty a potřeby. 

V souvislostí s autorovým cílem ukázat vliv informací o destrukci životního prostředí 
a působení diskuse o ekologické krizi na masové chování lidí a společností, resp. institucí 
není bohužel rozpracována klíčová otázka - jak vzájemně působí životní styl jedinců a skupin 
na jedné straně a způsob života jako systémový tlak komplexních společností, technické 
civilizace a globalizovaného kapitalismu na straně druhé. Právě tato otázka by umožnila 
autorovi více konstruktivní závěry, než jen konstataci, že ekologické probuzení 70.let 
nevedlo k ekologicky příznivé proměně životního stylu a jen stručnou zmínku na s.84 o 
kooptaci dobrovolné skromnosti trhem. 

Dalším nedostatkem práce je opominutí problému sociálního konfliktu a mocenské 
povahy diskusí o ekologické krize. Autor vyznává sociokulturní charakter fenoménu ekolog 
krize, zmiňuje K.Edera a jeho pojem kulturního konfliktu při tématizaci přírody, v celé práci 
není zmíněna dvojice sociologů jimiž jsou U.Beck a M.Haajer. Beck metaforou společnosti 
rizik obrací sociologickou analýzu směrem k mocenské logice fungování institucí v rámci 



dynamiky modernizace a mohl by diplomanta orientovat k pochopení dialektiky životních 
stylů a životního způsobu. Hajer by byl vhodnou inspirací pro závažnou otázku mocenské 
kooptace ekologické výzvy v rámci rozporů tzv. ekologické modernizace, včetně kooptace 
trhem. 

Celkově je práce čtivá a je dobrým přehledem zejména v první části, v části druhé 
vidím nedostatky a nedotažení výše zmíněných aspektů. Práci doporučuje k obhajobě 
s hodnocením velmi dobře. "/ ~------
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