
Oponentský posudek diplomové práce Jana Hroudy Rupert Sheldrake a vědecká 
kontroverze: „Pavěda“, paradigma a moc diskursu 
 
Diplomová práce Jana Hroudy je jakousi rekapitulací vědecké kontroverze spojené 
s dílem biologa Ruperta Sheldraka a její interpretací z hlediska historie a sociologie 
vědy. Práce je strukturována do 4 kapitol: první z nich představuje obecný rámec a 
zasazení vědeckých sporů do kontextu úvah o povaze vědecké činnosti, kapitola druhá 
shrnuje samotnou kontroverzi způsobenou Sheldrakovou hypotézou morfické 
rezonance, třetí kapitola je jakýmsi „průletem“ dějinami moderních přírodních věd, 
uvedením základních vědeckých paradigmat a světonázorů, kapitola čtvrtá se 
zaměřuje na pojmy času a prostoru. 
Samotná idea práce – i její základní rozvržení v úvodu – se mi na první pohled zdála 
velmi slibná, neboť otevírá závažné téma standardů vědecké racionality, ukazuje na 
to, jak i v přírodní vědě, jež se velmi dlouho dokázala prezentovat jako 
nezpochybnitelný garant racionálního myšlení, se odehrávají „příběhy“ jak z románů 
– o vzestupech a pádech, stigmatizaci, dogmatickém uplatňování přijatých pravidel, 
apod. Oživuje také poněkud stagnující oblast sociologie vědy, která chtěla i o výše 
uvedených jevech vypovídat a svého času měla potenciál obohatit úvahy o povaze 
vědy o jinou perspektivu než jsou čistě racionální ahistorická kritéria vědeckosti. 
Jan Hrouda však přes nadějný začátek, v němž identifikoval závažné problémy,  
zůstal ve svém záměru na půli cesty. Téma sice atraktivně exponoval, jednotlivé 
možnosti svého textu ovšem nedokázal plně vytěžit. Zejména z důvodu, že se omezil 
na několik zdrojů, ty poměrně mechanicky zreprodukoval a doplnil o historické 
dovětky, které jsou přinejlepším na úrovni seminární práce (to se týká zejména 
zejména kapitoly Diskurs moderních přírodních věd a také kapitoly Strážci 
časoprostoru, jež mi připadá „přilepená“ ke zbytku práce). Dlouhé části samotného 
textu jsou také pouhým sledem výpisků – na několika místech jsem měl až pocit, že 
jde o přepis poznámek z četby. Pozoruhodné také je, že u tématu vědeckých 
kontorverzí není zmíněna slavná Sokalova aféra nebo není využita analýza 
akademického pole Pierra Bourdieu, který odkryl mnohé z nefér způsobů „vědecké“ 
argumentace, o nichž Jan Hrouda píše. Za nepříliš šťastnou považuji i samotnou 
strukturaci práce – často se zde přechází od jednoho tématu k druhému, bez citu pro 
vyváženost. Autor začně psát o něčem ze sociologie vědy, za chvíli jsme u Descarta, 
pak zas na chvíli u kontroverze až skončíme u Durkheimova konceptu sociálního 
času. 
 
Práce není napsána příliš dobrou češtinou, rozsah citované literatury je poněkud 
omezený. 
 
Přes uvedené výhrady a mé silné rozpaky navrhuji diplomovou práci Jana Hroudy 
hodnotit jako dobrou.  
 
V Praze 16. 6. 2010 
Jan Balon 


