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

strukturována? 

 

Cíl práce je formulován jasně, její závěry jsou však (vzhledem ke zvolené metodě nezbytně) slabé. 

Autor v úvodu píše: „Tato diplomová práce bude koncipována jako teoretická práce s vyuţitím 

dostupných empirických dat, která budou slouţit k dokreslení předkládaných tvrzení.“ (s. 6) Takové 

zadání práce povaţuji však za zásadní, fatální problém. Sociologická teorie se nevyznačuje absencí 

empirické práce, ani jejím potlačením do role „ilustrací“.  

 

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

texty? 

 

Autor se opírá o značné mnoţství literatury, která však není vhodně zvolena. Chybí literatura, která 

by práci zasadila do nějakého teoretického rámce či ji jinak ukotvila v nějaké oborové sociologii 

(např. sociologie vědy, sociologie profesí). 

 

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

jejich analýzy?  

 

Data jsou zpracovávána pouze na elementární úrovni (tabulky četností či poměrové grafy), hlubší 

analýza či větší badatelské soustředění chybí. 

 

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

 

Autor dostatečně neosvětluje význam některých klíčových termínů. To se týká nejen samotného 

ústředního pojmu „krize“ (který do sebe vtahuje vše moţné: zpochybňování vědeckosti sociologie, 

odmítnutí comtovského pozitivismu, krize univerzity, zmasovění – proč zde ale nemluvit naopak o 

rozkvětu? – atp.), ale třeba i „uplatnění v oboru“, které přitom autor povaţuje za důleţité kritérium 

„krizovosti“ české sociologie.  

 

Za slabou povaţuji také operacionalizaci (lze-li se tak vyjádřit) pojmu „stav sociologie“: autor 

nedostatečně rozlišuje sociologii jako vědecký obor a sociologii jako obor výukový, nevšímá si 

vztahu sociologie k jiným badatelským oborům, ve veřejném prostoru nechává sociologii 

promlouvat pouze skrze média, téměř si nevšímá odborných publikací, nezajímá ho prodejnost 

knih, jejich čtenáři atd.  

 

Ani autorova práce s daty není vţdy zcela přesvědčivá. Např. graf na str. 9 je zcela bezpředmětný, 
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neboť sleduje vývoj počtu ţáků a studentů podle formy vzdělávání v (celkem stabilním) období let 

2005-2011, které nijak specificky neodpovídá autorově časovému záběru. Interpretace tabulek 

zachycujících počty studentů a jejich úspěšnost při studiu na FSS MU se mi zdá zcela pomýlená: 

Autor tvrdí, ţe sociologie na FSS zaznamenala značný růst studujících, dokládá to však daty o 

počtu přijatých studentů (tab. 6.8, s. 53). Ţe skupina „přijatých“ není identická se skupinou 

„zapsaných do studia“, však vyplývá, zdá se mi, z tabulky následující (tab. 6.9, s. 54). Tvrzení o 

výrazném zmasovění studia sociologie v Brně se mi tak nezdá daty dobře podloţeno. Doloţeno není 

ani další tvrzení týkající se FSS MU, totiţ ţe dochází k poklesu výzkumné činnosti. Prosté počítání 

grantových projektů na kusy (bez rozlišování jejich velikosti) je v tomto ohledu nedostatečné. 

 

 

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?      

 

Autor se vyjadřuje kultivovaným jazykem, jím předloţený text je jasně strukturovaný, dodrţuje 

pravidla akademické etiky (odkazy, uvádění zdrojů, citace atp.). 

 

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

jaké). 

 

Autor ve své práci navazuje na v sociologické obci oblíbené téma „krize sociologie“, které přenáší 

do českých, a tedy specifických poměrů (neděje se tak ovšem poprvé, diskusí o krizi české 

sociologie si česká sociologie jiţ v minulosti prošla; autor tuto diskusi shrnuje na str. 36-46). Svému 

čtenáři předkládá několik zajímavých dat (např. o zaměstnanosti absolventů oboru sociologie). 

 

Dovoluji si tvrdit, ţe předloţená práce není teoretickou prací. Nejen ţe ţádnou teorii nevytváří, 

ţádnou teorii dokonce ani neobsahuje! O případné „krizi sociologie“ by bylo moţné pojednávat z 

pozic sociologie vědy nebo sociologie profesí, toto zázemí však předkládané práci zcela chybí. 

Přihlášení se k teoretické sociologii je v tomto případě pouhým alibi, kterým se autor vyvazuje z 

nároků kladených na standardní sociologickou studii. 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Doporučuji zaměřit se na obhajobu celkového designu předkládané práce. 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Práci Bc. Miloše Štrojsy navrhuji hodnotit známkou 4, tj. k obhajobě ji nedoporučuji. 

 

 

 

Datum: 9. června 2013      Podpis: Jan Maršálek 

 

 


