
 
Konzultantský posudek na práci Jana Losenického Komunitní formy ekologicky 
příznivého života v individualizované společnosti. 
 
 Jde o kultivovaně napsaný text, který podává velmi dobrý přehled o problematice 
intencionálních komunit. Je zřejmé, že diplomant se problematikou dlouhodobě zabývá, má 
prostudovanou potřebnou literaturu a zjištěné všechny možné informace o fungujících i 
projektovaných komunitách, které jsou představeny v prostředí internetu.  
 J. Losenický se snaží postihnout danou problematiku ekokomunit v pokud možno 
hodnotově neutrálním pohledu. Je si vědom toho, že toto samo o sobě je určitý problém, na 
mnoha místech v textu upozorňuje na to, že prameny ze kterých čerpá informace, jsou často 
když ne přímo propagačního charakteru, tak jednoznačně angažované ve prospěch 
ekologického chování, že kritický nadhled je i v odborných textech výjimečný. 
 
 Myslím, že v diplomové práci je třeba ocenit rozvahu o kvalitativním a kvantitativním 
individualismu ve vztahu k intenzionálním ekokomunitám, i když autor přiznává, že byl 
v mnohém inspirován studií prof. Librové. Tato rozvaha je klíčová z hlediska teoretického 
uchopení dané problematika diplomantovi se daří na základě tohoto východiska vyhodnotit 
řadu projektů ekokomunit i procesy, které probíhaly či probíhají v ekokomunitách již 
existujících. 
 
Jako konzultant musím ale upozornit na dva závažné nedostatky práce (vím, že si je jich 
diplomant vědom) a tím je její rozsah a určité nedodržení záměru, který byl vlastně jádrem 
projektu diplomové práce. K nedodržení záměru: Projekt počítal s řadou hloubkových 
rozhovorů s členy českých ekokomunit. V práci J. Losenický trochu nešikovně vysvětluje, 
proč se nepodařilo tento záměr naplnit (str.43) – kromě alibistického konstatování, že by 
nároky tohoto šetření výrazně převážily jeho přínos pro tuto část práce (to pochopitelně 
nemůže diplomant předem vědět, vyznívá to tak „co bych se mohl ještě dozvědět nového, vše 
už bylo řečeno a napsáno“), jde o konstatování o zamoření terénu, který není nijak zvlášť (u 
nás) rozsáhlý, výzkumníky, pozorností medií všeho druhu…To druhé je závažný argument, za 
který se plně stavím. Ovšem tento výpadek v projektu není (a ani nemohl být) dostatečně 
nahrazen nějakými hlubšími rozbory sebeprezentací ekokomunit na internetu, či výpověďmi 
nejakých informátorů. Nemožnost provést plánované šetření a následně jeho analýzu a 
interpretaci zjištěných informací v jistém smyslu zapříčinila výrazně nižší stránkový rozsah 
předložené diplomové práce. 
 
 Asi bych měl napsat, že z tohoto formálního důvodu nemohu práci doporučit 
k obhajobě. Myslím si ale, že jde o promyšlený, logicky sevřený, dostatečně teoreticky 
podepřený a i čtivě napsaný text, kterému by nějaké „umělé“ nastavování na odpovídající 
počet stránek nijak neprospělo. Zkrátka v tomto případě je vlastně méně lepší než více. 
Navrhuji proto hodnocení dobře, což je o nejméně o stupeň nižší, než by bylo odpovídající 
hodnocení. Nechávám na rozhodnutí komise, zda práci přijme k obhajobě či zamítne z  
důvodu menšího rozsahu.  
 
V Praze 12.6.2010 
 

Milan Tuček 


