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Posudek na bakaltiřskott prtici

Bakalářská práce Michaely Vobořilové. orientovaná na téma ekonomické kultury. má

teoretickou povahu a slým zaměřením spadá do oblasti historické socíologie. Autorka si

zvolila téma. které je náročné. Soustředila se přitom zejména na sledování myšlenkové 1inie'

která vede od Weberovy koncepce ,,ducha kapitalismu.. k Bergerovu pojetí ,.dr-rchovního

kapitálu..; do diskuse přitom ltahuje i další relevantní soudobé autory.

obsah práce je (kromě Úvodu aZávěru) logicky rozčleněn do dvou částí. V první je

pozornost věnována Maxu Weberovi. jeho pojetí vztahu mezi protestantskou etikou a duchem

kapitalismu. ale také názorum na nezápadní kultury a velká světová náboŽenství. Druhá část

je orientována především na Petera Bergera a jeho koncepty ekonomické kultury a

duchovního kapitálu. Zároveň si všímá názorŮ, které v diskusi o tomto problému předkládají i

někteří dalŠí autoři (Finke. Woodberry" Hefner, Eisenstadt). Autorčin výklad v zásadě

pokrývá základní tematické okruhy' které Se zvolenou problematikou souvisejí a jsou

v soudobé 1iteratuře diskutovány.

Michaela Vobořilová v předloŽeném textu prokazuje. Že se dokáŽe velmi dobře

orientovat v oblasti. jíž si pro svou práci vybrala. Je schopna formulovat pro své bádání

smysluplné cíle, a ty pak dokáže kvalitně naplnit v samostatné odborné práci. Bakalářská

práce má systematický a přehledný charakter' Autorka adekvátně vyuŽI|a dostupnou literaturu

k tématu; v bibliograťti Ize na|ézt i řadu cizojazyčných titulů. K psaní bakalářské práce

přistupovala zodpovědně. a to se pozitivně projevilo na výsledné podobě textu, kteý po mém

soudu dobře naplňuje poŽadavky. jeŽ jsou na práce tohoto typu kladeny. Jediná připomínka.

kterou bych si dovolil k předloŽené práci formulovat. se týká toho. Že Bergerovo pojetí

kapitalistické kultury má v autorčině výkladu ne zcela zřetelné a jasně narysované kontury.

Čtenaři nemusí byt po přečtení práce zcela jasné" jak je to podle Bergerova názoru se

vztahem protestantské etiky a mimoevropských kultur. Proto navrhuji. aby se právě této

otázce autorka v rozpravě na obhajobě bakalářské práce věnovala.

Hodnocení posuzované práce se z mého pohledu pohybuje mezi znárrkou výbornou a

velmi dobrou. o konečném výsledku by měla rozhodnout obhajoba. 'f ,-',','{,1
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