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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: vedoucí práce 

Autor práce: Martin Janas 

Název práce: Kritika pozitivismu ve společenských vědách  

 

Vedoucí práce: Tomáš Holeček 

Oponent:  

Navržené hodnocení: 1 -2  
 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 
 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně strukturována? 

 

Ano. Cíl práce je ale velmi náročný a je od počátku jasné, že za jeho dosažení je třeba považovat i 

jen částečný pokrok v myšlení daným směrem. 

 

 

 

2. Opírá se autor o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Ano. 

 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

V tomto případě jde o primární a z menší části o sekundární texty. Užité primární texty patří 

k nejvýznamnějším, jaké autor mohl zvolit, a jejich „kvalitu“ by bylo nepřiměřené hodnotit. Autor 

s nimi pracuje vhodným způsobem, ukazuje tak jasně svou interpretační kompetenci, v každém 

případě postačující na daném akademickém stupni. 

 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor opírá závěry, k nimž dospěl? 

 

Autor argumentuje uváženě a s ohledem na dosažené výsledky. 

 

 
5. Jsou v práci autorova tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Ano. 
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6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?  

 

Standardní a přiměřená. 

 

 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Viz Celkové hodnocení. 

 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Viz Celkové hodnocení. 

 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

 

Tématem diplomové práce je otázka teoretického nebo i obecně myšlenkového založení vědeckosti 

sociologie a sociálního bádání. Autor z relativně reprezentativních, převážně sekundárních, 

publikací předvádí pozitivistický přístup; z klasické knihy Petera Winche předvádí přístup někdy 

nazývaný „analytická hermeneutika“, tj. přístup zohledňující pravidla řeči a jejich různost ve 

způsobech, jak jsou a vůbec mohou být posledním základem; a z několika krátkých, ale velmi 

významných spisů Martina Heideggera předvádí hlubší promyšlení vědeckosti a nastoupení cesty 

k tomuto myšlení. 

               

Z akademického hlediska je práce přijatelná; je většinou psaná přiměřeným stylem, s patřičnými 

odkazy na použité podklady – ty jsou sice v případě Heideggerových spisů českými překlady, ale 

nikoli proto, že by autor neuměl pracovat a nepracoval s originály: práce se snaží respektovat 

překladatelské dílo a zvyklosti v oboru. 

  

Za nejvýznamnější považuji na práci především schopnost proniknout relativně daleko ve směru 

k metafyzice, jejíž odmítnutí je výchozím principem pozitivismu. Stejně tak považuji za 

nesamozřejmý, a v oboru sociální teorie mimořádně slibný, zdařilý krok k rozlišení přítomnosti a 

skutečnosti. 

  

K práci mám následující drobné připomínky a otázky:  

• Téma práce je tak náročné, že její předloženou podobu je třeba chápat jako částečný a spíše 

první krok daným směrem. I když je ucelený a smysluplně zarámovaný, nelze očekávat, že 

v jedné práci bude naplno promyšleno a uváženo setkání tří významných myšlenkových 

směrů. 

• V práci je proto bohužel jen naznačeno vztažení jednotlivých částí k sobě. Nemyslím, že je to 

na závadu, protože i toto naznačení doloženě vychází ze značného rozsahu promyšlených 

otázek, ale ukazuje to, co je třeba dělat dál. 

• Místy není úplně jasné, že uvažovaná rozlišení (pravidla a postup podle nich, později 

zamyšlení a zkoumání) podstatně překračují možnosti přístupu „rozumění“, jak je 

v sociologii obvyklý. Jak by to autor vysvětlil? 

• Dokázal by autor uvážit i případnou obranu pozitivismu, jak jej předvedl, proti uvedeným 
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výtkám?  

   

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

 

 

 

 

Datum:         Podpis: 

 

 


