
Konzultantský posudek diplomové práce Karla Hlaváčka Sociologie a existencialismus. 
Otázka „smyslu“ z perspektivy existencialistické sociologie. 
 
Diplomová práce usiluje o promyšlení otázky po smyslu sociologického bádání z exis-
tencialistické perspektivy. Autor se zde zaměřuje na klíčové debaty související 
s neschopností, respektive neochotou, sociálních vědců vyjasňovat své přístupy ve vztahu 
k filosofickému problému „smyslu“ (lidské existence), přičemž jedinci jsou 
v sociologické praxi většinou vnímáni spíše jako pasivní statistické jednotky než jako in-
dividua aktivně usilující o autentickou „existenci“ i mimo kontextech partikulárních soci-
álních zkoumání. Práce samotná je strukturována do 3 kapitol. První z nich (Existencia-
lismus, sociologie, otázka smyslu sociologie) představuje základní koncepty existenciál-
ního přístupu a dlouhotrvající rezistenci sociologie vůči nim. Druhá kapitola (Mecha-
nismy vytrácení smyslu v sociologii) se zaměřuje na hodnoty, jimiž je sociologická praxe 
prosycena, i na způsoby, jakými si sociologie historicky vzato navykla eliminovat obecně 
filosofické (či metafyzické) otázky ze své výzkumné agendy. Diskutován je také problém 
„krize“, „fragmentace“ nebo „rozkladu“ identity sociologie jako vědy, jež je rozpolcena 
mezi své čistě „vědecké“ (objektivistické, hodnotově neutrální) zájmy na straně jedné, a 
své „emancipační“ (morálně a eticky angažované) nároky a cíle. Třetí kapitola (Interpre-
tace sociologie jako procesu napětí mezi smysluplností a bezesmyslností) zasazuje téma 
práce do kontextu vývoje sociologie a pomocí vybraných sociologických myslitelů de-
monstruje projevy ambivalentního postoje k samotné otázce „smysluplnosti“ sociologic-
kého bádání. V závěrečné části autor naznačuje, že znovuoživení existencialistické senzi-
tivity může současnou sociologii vzhledem k její „rozstříštěnosti“ obohatit a v jistém 
smyslu také znovu postavit na vlastní nohy. 
 
Vyjádření konzultanta 
 
Diplomové práce si cením zejména z důvodu, že Karel Hlaváček v ní odkryl, rozpracoval 
a také systematizoval (jakkoli se předmět jeho zájmu systematizaci příčí) určité kritické 
pochybnosti o samotném založení sociologického bádání a ukázal, že obecné problémy, 
jichž se sociologie ve svém vývoji často netrpělivě zbavovala, aby se mohla vydat za tě-
mi problémy „skutečnými“, se do ní opakovaně vracejí a žádají si nové promyšlení – 
zejména v souvislosti s takzvaným „postmoderním obratem“, který jednou provždy zne-
jistil naše představy či iluze o jednotě pravdy, metody, poznání, apod. Karel Hlaváček se 
ve své argumentaci opřel o perspektivu, jež je v sociologii přehlížena zejména proto, že 
neslibuje „vyřešení“ problémů, nýbrž jejich promýšlení. Diplomovou práci Karla Hla-
váčka považuji za vyzrálý pokus „sociologicky“ promyslet netriviální problémy a jako 
konzultant jsem s ní velmi spokojen. Autor zde osvědčil schopnost samostatné argumeta-
ce, vlastního přístupu i sociologické kreativity. 
 
Diplomovou práci Karla Hlaváčka Sociologie a existencialismus. Otázka „smyslu“ 
z perspektivy existencialistické sociologie doporučuji k obhajobě a doporučuji ji hodnotit 
jako výbornou. 
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