
Konzultantský posudek bakalářské práce Ondřeje Knybela Koncepty racionality a 
přirozenosti v Hobbesově problému řádu 
 
Ondřej Knybel si za téma své bakalářské práce vybral starý hobbesovský problém řádu 
v jeho sociologických souvislostech. V práci se pokouší využít otázku „co drží společnost 
pohromadě“ k výkladu historických proměn významu pojmů jako „konsensus, 
racionalita, přirozenost“. Zaměřuje se na různé tematizace hobbesovského problému – 
kupříkladu u Durkheima, Parsonse, Habermase. Výsledkem je poměrně originální text, 
přinejmenším v kontextu našeho bakalářského studia.  
 
Vyjádření konzultanta: 
 
Minulý rok Ondřej Knybel svou bakalářskou práci neodevzdal. Výsledkem jeho úsilí byl 
totiž text, jenž byl sice odzbrojující svým zápalem pro odvěké téma „co mají lidé 
společného“, na druhé straně byl však také až úsměvný touhou říci vše, co si autor myslí 
o světě – a to doslova a nejlépe v první osobě. Nejsem po mnoha verzích práce, jež se mi 
dostaly do rukou, schopen nezaujatě práci posoudit, musím ovšem ocenit jisté 
sebeomezení, k němuž Ondřej Knybel dospěl. Jeho text zcela nepochybně stále trpí 
silnou – teoretickou – naivitou, jistým způsobem však „drží pohromadě“ a na mnoha 
místech autor osvědčuje schopnost „samostatně“ myslet. Pokouší se o vlastní 
arguementaci, proplétá se obtížnými teoretickými texty – zkrátka při veškeré 
rozptýlenosti svého myšlení podal pro mne obdivuhodný výkon. Přestože práce v celku 
příliš myšlenkově a argumentačně uspořádaná není, v detailu přináší osvěžující pohled 
mladého studenta na prastaré problémy, na něž si většinou netroufají ani zkušení a 
vyspělí sociologové. Práce Ondřeje Knybela vychází z údivu nad tím, jak svět drží/nedrží 
pohromadě, co vede lidi k tomu, že se jsou schopni dohodnout, co mají mezi sebou 
společného/rozdílného z hlediska své přirozenosti. A sociologie takový údiv potřebuje a 
čas od času si jej může dopřát, neboť tu skutečnou poctivou práci za jednoho Ondřeje 
Knybela udělají tisíce těch, kteří lidem pokládají skutečně významné otázky prohlubující 
naše vědění: třeba proč na lidé na Moravě volí častěji lidovce (teď již zřejmě 
nedostatečně) nebo kolik bot člověk skutečně potřebuje k životu. 
 
Práce je napsána obstojnou „češtinou“ (s nepochopitelnou interpunkcí), rozsah citované 
literatury je přiměřený.   
 
Bakalářskou práci Ondřeje Knybela doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako 
výbornou-velmi dobrou. 
 
V Praze 9. 6. 2010 
Jan Balon 
 
 

 

 

 



 


