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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? 

 

Cíl jasně formulován je – představit Edvarda Beneše jako sociologa. V závěru práce autorka píše, že 

chybí souhrnná analýza Benešova sociologického díla, což se ani vznikem této práce nijak 

nezměnilo. Struktura je celkem v pořádku. 

 

 

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

 

O cizojazyčné texty se autorka neopírá, což je vzhledem k tématu pochopitelné. Horší ovšem je 

neznalost literatury, do jejíhož kontextu by měl být Beneš zařazen. Pominu-li Masaryka, tak jde 

především o Durkheima a českou sociologii. Vztah Beneše a Durkheima je veliké téma (Beneš psal 

dokonce předmluvu k českému vydání Pravidel sociologické metody, což není ani zmíněno), leč 

autorka zjevně nikdy neviděla Elementární formy náboženského života (ani Benešovu recenzi této 

knihy), jinak by nemohla začít a skončit banálním tvrzením, že Durkheim „Benešovi ukázal, že 

náboženství má značný význam pro vývoj společenského dění“ (s. 17). Pokud jde o kontext české 

sociologie, ten v podstatě chybí úplně, trochu se skrývá v závěru, ale o Benešovi nepsal jen Arnošt 

Bláha (přinejmenším Josef Král). Bláhův text by si jistě zasloužil více pozornosti než tři povrchní věty o 

tom, že v něm Bláha hovoří o Benešovi „s úctou a respektem“ (s. 33). Zcela chybí kniha Problém 

alkoholové výroby a abstinence, což je dílo nevýznamné politicky, zato sociologicky velmi (viz třebas 

text Bláhův) – i co se týče kontextu české sociologie nebo Masaryka. Autorka také píše, že Beneš 

„odbornými články přispíval do časopisů a podílel se na tehdejší odborné diskusi“ (s. 34) – nic takového 

ovšem v práci není. 
 

 

 

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

analýzy?  

 

Zdroje kvalitní jsou, autorka však jde v jejich interpretaci velmi zřídka do hloubky, většinou zůstává 

na povrchu. Často to vypadá (i podle odkazů), že zdroje spíš jen prolistovala, než četla. 

 



 

 

 

 

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

 

V textu příliš argumentů není, autorka pochopitelně opírá závěry o literaturu. 

 

 

 

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

 

Ano. 

 

 

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

 

Odkazový aparát je standardní. Text o alkoholové výrobě je v literatuře, chybí na něj ale odkaz 

v textu. Válka a kultura je v literatuře dvakrát. 

V práci jsou otřesné gramatické hrubky – „Durkheimovi teorie“ (s. 16), „Benešovi činnosti“ (s. 17), 

„strany mohli zastupovat“ (s. 25), „národy bojovali“ (s. 27) a řada dalších. 

 

 

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

 

Za celkem slušné lze považovat části o demokracii a o Benešově vztahu k válce. Práce je také 

napsána čtivě, autorce schopnosti psát nechybějí. Jednoznačně ovšem z práce čiší lenost, která je 

zřejmá nejen z povrchních „analýz“, jazykové kvality a minimalistického rozsahu (téma by sneslo 

jistě větší), ale i z toho, že obsahově je jen velmi malý rozdíl mezi „Námětem práce“ v projektu a 

prací výslednou. To je veliká škoda i vzhledem k možnosti aspirovat na cenu Edvarda Beneše. 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Na straně 34 píše Veronika Smržová toto: „Nad pracemi ostatních sociologů se Beneš vždy pečlivě 

zamýšlel (…). Ke všemu přistupoval kriticky a jeho teoretickou činnost provázelo neustálé hledání 

syntézy.“ To je přesně to, co v práci schází. Bylo by hezké, kdyby autorka tato svá tvrzení 

ilustrovala něčím konkrétním. 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Jedná se o poměrně odbytou práci, jak co se týče vybrané literatury, tak (především) pokud jde o 

její analýzu, která je povrchní. Téměř chybí domácí i zahraniční sociologický kontext. Jen díky 

vcelku slušným částem o Benešově pojetí demokracie nebo sociologii války práci doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře. 
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