
Oponentní posudek k diplomové práci slečny Michaely Kinské: Eufunkce a dysfunkce v teoriích 

kolektivního jednání, Pracoviště historické sociologie, FHS, 2013 

Diplomantka předkládá k obhajobě diplomovou práci k uvedenému tématu. Práce má 67 stran 

vlastního textu a 74 stran včetně abstraktu a poznámkového aparátu (79 normostran). Práce je 

členěna do tří částí: 1. funkcionalistický přístup, 2. teorie kolektivního jednání a 3. funkcionalistická a 

další kategorizace kolektivního jednání. 

Formální stránka práce 

Práce je vypracována velmi pečlivým způsobem, autorka konzistentně používá citační úzus (první 

prvek rok: stránka) dle vzoru Sociologického časopisu. Autorka celou dobu drží čtenáře v napětí, 

výklad má spád a dynamiku, stylistika práce je excelentní. Pochybnosti budí pouze velmi rozsáhlé 

parafráze celých odstavců a stránek ze sekundární literatury např. v kapitole o Parsonsovi (Keller 

2006: 102-106). 

Obsahová stránka práce 

Práce odpovídá svou koncepcí spíše americkému „paperu“ než vědecké práci v německé tradici. 

Autorka, zejména v třetí části práce, předkládá velmi odvážné spekulativní výklady a kategorizace 

teorií kolektivního jednání založené na četbě sekundární literatury. Řadu autorů, které autorka tak 

směle interpretuje a zařazuje do svých taxonomií (např. str. 36,39,47) v práci vůbec necituje, ani je 

neuvádí v závěrečném seznamu literatury. Jedná se například o následující autory Habermas, Tilly, 

Tourraine, Mc Carthy. Na druhé straně nelze autorce upřít velkou míru intuice i analytických 

schopností. Na to, jak málo toho přečetla, jsou její závěry pozoruhodné a mají i jistou intuitivní, byť 

ne empiricky doloženou přesvědčivost. 

V abstraktu i v závěru své práce charakterizuje autorka svůj badatelský cíl jako podat přehled a 

klasifikaci sociologů zabývajících se teoriemi kolektivního jednání na základě funkcionalistického 

rozlišení dvou typů funkcí: eufunkcí a dysfunkcí. Jako badatele přiklánějící se k eufunkčnímu výkladu 

kolektivního jednání charakterizuje Habermase, Tilllyho, Císaře a Maradu, naproti tomu dysfunkční 

pojetí kolektivního jednání podle ní převládá u Tocquevilla, Marxe, Dahrendorfa, v oblasti teorie 

revolucí i u Tilllyho. Zdrojem autorčiných smělých náhledů na povahu myšlenek těchto autorů je jí 

zejména práce: Znebejánek 1997. Například smělé úvahy o různých vývojových fazích u Habermase 

na str. 38-39 jsou postaveny na následujících odkazech na Znebejánkovo dílo (1997: 60-61; 57 ).  

„Analýza“ Tillyho tamtéž je zdrojována odkazy (Znebejánek 1997: 110; 109). 

V závěru na str. 72 autorka uvádí že „jako rámec pro kategorizaci nám slouží funkcionalistický přístup, 

zejména práce R .K. Mertona a T. Parsonse.“. Parsonse přitom v práci nikde necituje a to navzdory 

faktu, že například dílo Společnosti, vývojové a srovnávací hodnocení bylo přeloženo do češtiny. Celou 

rekonstrukci díla Talcotta Parsonse autorka postavila ne parafrázi několika stránek ze sekundární 

literatury: (Keller 2006 str.102-103;104;103,105;105-106;103-104) a (Harrington 2006 str. 139;144-

145;144-145;140-141;140-141). Autorka má bezesporu velkou míru empatie pro funkcionalistickou 

tradici, neboť se jí takto chudě zdrojovaná interpretace Parsonse docela zdařila, byť ji její nekritické 

spoléhání se na sekundární literaturu vede k několika interpretačním omylům: 

 Na str. 13-14 autorka poněkud zmateně interpretuje Parsonsovo schéma AGIL. Na str. 13 

hovoří o čtyřech rovinách systému, přičemž neuvádí, že se jedná o subsystémy v rámci 



systému jednání. Na str. 14 autorka hovoří o diferenciaci celkového systému jednání na 

základě schématu AGIL, nicméně předložená diferenciace podle schématu není diferenciací 

systému jednání, nýbrž sociálního systému respektive společnosti.  

Otázky pro obhajobu: 

1. Do jaké míry lze kategorie eufunkce, či dysfunkce vztahovat na celou společnost, hovořit o 

eufunkci či dysfunkci sociálních hnutí v rámci celé společnosti? 

 

Závěr: 

Práci diplomantky doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako velmi dobrou 

 

Marek Německý  

 


