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Tématem diplomové práce je vyřazení jednoho z účastníků vědecké kontroverze z vědy. Toto 
klasické téma sociologie vědy autor podrobně studuje na konkrétním příkladu z biologie. 
Ukazuje jednotlivé podoby užité argumentace na obou stranách a následně hledá hlubší rysy 
paradigmatu (mechanické vysvětlení, pojetí času a prostoru), o něž se jádro konfrontace 
opíralo. Autor nejprve předvádí východiska teorie a sociologie vědy (Kuhn, Mulkay, Foucault 
aj.) a pak s jejich pomocí provádí rozbor. Práce je doplněna přílohou, v níž autor volně a 
spekulativně navrhuje možné společenskovědní inspirace vyřazeným přístupem. 
               
Z akademického hlediska je práce přijatelná, autor patřičným způsobem cituje a dokládá svá 
tvrzení.  
  
Za nejvýznamnější považuji na práci výslednou neutralitu popisu kontroverze, která umožnila 
vystoupení podstatě sporu. Pouze tím, že obě se strany sporu (resp. jejich argumentace a 
postupy) staly předmětem zkoumání, se mohla tato podstata ukázat. Nejde totiž, podle mého 
mínění, o jednotlivý konflikt v moderní vědě, ale o stabilní rys institucionalizované vědy jako 
takové, související s otázkou přijatelnosti vysvětlení prostřednictvím dynamiky (potenciality) 
a prokazování užitečnosti takového vysvětlení. Tento rys vědy je, podle mého mínění, jedním 
z míst, kde se věda jako společenská instituce nikdy sporů a nedorozumění nezbaví. 
  
K práci mám následující připomínky:  

• Bylo by možné sledovat teoretickou dvojici dynamis – energeia (potencialita – 
aktualita) v souvislosti s přijatelností vysvětlení a prokazováním užitečnosti 
v základních vědeckých spisech a tak práci případně prohloubit. 

• Práce by byla také o něco průkaznější, kdyby autor podklady o zmiňované kontroverzi 
z větší části shromažďoval sám (a to metodicky) a nemusel v takové míře využívat 
odkazů zprostředkovaných jednou stranou sporu.   

  
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení výborně nebo velmi dobře. 
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