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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 
 
Typ posudku: vedoucí práce  

Autor/ka práce: Miloš Štrojsa 

Název práce: Přicházející krize české sociologie 

Vedoucí práce: Jan Balon 

Oponent/tka: Jan Maršálek 

Navržené hodnocení: výborně 
 
 
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 práce je jasně formulován: jde o to podívat se, zda v české sociologii, jež v posledních dvaceti 
letech prochází nepochybným institucionálním „růstem“, dochází k analogickým jevům jako i 
v jiných národních sociologických tradicích, v nichž je období expanze oboru často střídáno 
obdobím „regresu“. Smyslem práce nebylo říci, zda česká sociologie je či není v krizi. Spíše šlo o to 
konfrontovat současný vývoj české sociologie s obecnějšími problémy, s nimiž se sociologie 
v různých historických obdobích a v různých národních tradicích potýká. Práce je velmi dobře a 
přehledně strukturována.  
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
 
Autor vychází z velmi rozsáhlého množství relevantní literatury. Velmi dobře pracuje 
s cizojazyčnými zdroji. Oceňuji zejména to, že autor byl sám schopen identifikovat texty důležité 
pro řešení jeho tématu.  
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?  
 
Autor se zdroji pracuje odpovědně. Daří se mu propojit obecnější části týkající se stavu sociologie 
jako vědní disciplíny s konkrétnějšími údaji ilustrujícími popisované zápletky vývoje české 
sociologie. 
 
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
 
Argumenty, o něž autor opírá své závěry, jsou formulované velmi pečlivě, uspořádaně a 
přesvědčivě.  
 
 
 
5. Jsou v práci autorova/autorčina  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?      
 
Odkazový aparát je zpracován důkladně. V práci jsem nenašel žádné sporné místo. Z hlediska 
formálních náležitostí je text zpracován na vynikající úrovni. 
 
 
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
 
Myslím, že je zapotřebí ocenit způsob, jakým si autor našel cestu ke svému tématu, jak dokázal 
úsporně koncipovat jednotlivé kapitoly a jak byl schopen své téma s přehledem, bez zbytečného 
„povídání“, utáhnout.  
 
 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce 
 
 
 
 
 
Celkové hodnocení práce: 
 
Jako vedoucí práce jsem byl výkonem Miloše Štrojsi nadmíru spokojen. Pravidelně mi odevzdával 
jednotlivé části práce, na mé námitky reagoval velmi kreativně, když se dostával do slepé uličky, 
byl schopen změnit přístup a dovést text do vyvážené podoby. Na rozdíl od jiných studentů byl bez 
jakýchkoli námitek ochoten „vymazat“ dlouhé části již napsaného textu, když se ukázalo, že 
některou část práce poněkud naddimenzoval ve vztahu k celkovému tvaru. Oceňuji zejména to, že 
měl odvahu vstoupit do tématu, které je samotnou svou povahou velmi náročné a často si na ně 
netroufají ani velmi vyzrálí a zkušení výzkumníci. Text jako takový považuji za důležitý příspěvek 
k sebe-reflexivitě české sociologie. Líbí se mi i to, jak je napsán závěr práce – nejde jen o shrnutí, 
nýbrž i o vyjádření určitého názoru někoho, kdo se svým tématem odpovědně zabýval. Diplomovou 
práci Miloše Štrojsi jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako výbornou.  
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