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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: oponent 

Autor/ka práce:  Bc. Hana Märzová 

Název práce: : Koncept individualizace v sociální teorii 

 

Vedoucí práce:  Mgr. Jan Balon, PhD 

Oponent/tka: Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. 

Navržené hodnocení: výborně s pochvalou děkana 

 

 

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? 

   Po této stránce práci nelze absolutně nic vytknout. Naopak je třeba vyzdvihnout jasně vedenou 

výkladovou linku od problému k závěru.       

     

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

Seznam literatury představuje několik desítek titulů zabývajících se či vztahujících se k tématu, 

z nichž většina je cizojazyčných.  

 

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

analýzy?  

     Autorka konfrontuje různá pojetí a kritiky konceptu (k tomuto pojmu viz níže) individualizace. Za 

tímto účelem  vybrala vhodnou  a aktuální literaturu. Konfrontace je smysluplná, přehledná a její 

výsledky považuji za  přínosné. 

   

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

Závěry, k nimž autorka dospěla jsou dostatečně, zřetelně a smysluplně podloženy argumenty.  

 

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

 Ano jsou. 

 

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

 Odkazový aparát je veden  vzorně. Práce je napsána srozumitelně a na velmi dobré stylistické a 

jazykové úrovni. Ani z hlediska dalších formálních náležitostí práci nelze nic vytknout. Osobně mi 

vadila určitá přetíženost textu poznámkami pod čarou. Domnívám se, že řada sáhodlouhých 

poznámek (zejména na str. 9) měla být spíše součástí textu. Je to však věc osobního pojetí 

odborného textu a  nemíním to jako výtku. 

 

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

Jak vyplývá z výše uvedeného, práce má po všech stránkách mimořádně vysokou úroveň a navíc je 

velmi zajímavá. Podle mého názoru by měla být po drobných úpravách publikována. Z tohoto 

hlediska se ovšem  výše zmíněná přetíženost poznámkami jeví spíše jako výhoda. Po jejich vypuštění 

a zkrácením úvodních  „diplomových“ pasáží bude více méně mít  rozsah odborné stati.  
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Pro účely publikace by autorka mohla  zvážit následující doporučení: 

1. V textu  se opakuje (abstrakt, str. 4 a myslím,  že ještě někde v textu), že jde o kompilaci a 

komparaci.  Řekla bych, že jde především o kritickou konfrontaci různých pojetí současné 

společnosti.  

2. Ačkoli si je autorka vědoma, že problém individualizace je starý „jako sociologie sama“ 

(str.7), poněkud zkratkovitý úvod ve mně zprvu vyvolal dojem, že si snad autorka myslí, že 

jde o něco v sociologii relativně nového (80. léta 20. století). Podle mého názoru by  hned 

v úvodu  mělo být řečeno, že jde o klasický, koncem 20. století „znovuobjevený“ problém, 

jak se o tom hovoří  v druhé kapitole.      

3. Domnívám se, že by autorka mohla  věnovat více péče rozlišování pojmů „koncept“ a 

„teorie“ i jeho zdůvodnění, nebo na toto rozlišení  rezignovat.  V krátkém odstavci na str. 5 

píše, že zvolila pojem  koncept (a nikoli teorie), aby se vyhnula nedorozumění a neplodným 

diskusím, a protože je „přinejmenším sporné, zda lze především v případě Baumana a 

Giddense uvažovat o jejich tezích individualizace jako o teorii, protože tyto teze nejsou 

dostatečně celistvé“. Jde tedy o teze nebo o koncepty? Není mi také jasné, co míní 

celistvostí. V  pasážích, v nichž se zabývá diskusemi o tom, zda byla individualizace 

prokázána či ověřena  empirickým výzkumem a zda je to vůbec  možné, jsem začala trochu 

tápat. Testovat (empiricky ověřovat)  lze podle mého názoru teorii (hypotézy), ale nikoli 

koncept. U toho můžeme (a měli bychom) prověřovat jeho účelnost či  „užitečnost“ pro 

pochopení (vysvětlení)  určitých procesů a jevů. Potom se samozřejmě nabízí otázka, co má 

vlastně koncept individualizace vysvětlovat. Zdá se, že tuto otázku si Bauman, Beck,  

Giddens ani jejich kritikové, jejichž výhrady autorka shrnuje, nepoložili (pravděpodobně své  

teze a hypotézy nepovažují za koncept). Možná by si ale tuto otázku měla položit autorka. 

Nebo by prostě měla hovořit o tezích, hypotézách,  údajných procesech apod.   

4. Poznámka 22 na str. 11 je velmi zjednodušující. Není jasné, zda jde o vysvětlení  autorky či 

Becka, pochybuji však, že by takto zjednodušující vysvětlení předkládal Beck.  Pokud ano, 

měla by být poznámka rozšířena. Spíše bych ji ale vypustila. 

5. Na str. 21 autorka uvádí, že Dawson „předkládá velice jasnou definici konceptu 

individualizace, která zatím také bohužel zůstává nepovšimnuta“. Podle mého názoru by 

autorka měla čtenáře s touto definicí seznámit a ukázat  její přednosti. Pokud ji snad  uvádí 

někde dále (mohla jsem to přehlédnout), měla by na tomto místě uvést, kde ji čtenář v textu 

nalezne.  

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

Na str. 18 a myslím, že i v závěru, autorka v reakci na pokusy „rozložit“ proces (koncept?) 

individualizace na dílčí procesy (koncepty?) uvádí, že podle jejího názoru takový všeobsáhlý 

koncept má smysl, protože se obrazně řečeno „může postavit čelem k současnému rozporuplnému 

globalizovanému světu (je takové klišé opravdu nutné? J.Š.) a vysvětlit jej jako jeden provázaný 

celek“. Zajímalo by mne, proč máme svět vysvětlovat jako provázaný celek (tedy systém)?  Co když 

provázaný není? Nebo si autorka je jista, že je? Oč svoji  jistotu opírá?      

 

Celkové hodnocení práce: 

Práce je po všech stránkách (zejména mám na mysli  identifikaci a formulaci problému,  úroveň 

výkladu a zajímavost závěrů) nadstandardní a proto ji navrhuji hodnotit jako výbornou a navrhnout 

děkanovi udělit pochvalu.   

 

Datum: 16.6. 2014          Podpis: 

Doc.PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. 
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