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Aspirant Mgr. Tobiáš Petruželka byl přijat do externí formy aspirantury v roce 2006 pod
vedením PhDr. Jitky Ortové na katedru kulturologie. Dekretem ze dne 8. 11. 2012 jsem byl na
návrh předsedy oborové rady jmenován nový školitelem.
Uchazeč splnil všechny předepsané zkoušky v řádných termínech včetně prodloužení. A
to od roku 2008 do roku 2011. Nepravidelná pedagogická činnost na FF UK 2009 – 2010 se
týkala předmětů kulturní a sociální ekologie a kulturní antropologie, vždy v souvislosti
s Chicagskou školou.
Anglicky psané zdroje, velmi rozsáhlé, se staly pro uchazeče samozřejmostí a bez nich
nelze vůbec k tématu přikročit, neboť v takovém rozsahu, v jakém autor uvádí program
moderního výzkumu města v Chicagské škole, u nás neexistuje.
Celou práci spojuje snaha systematicky ukázat živý odkaz Chicagské školy, která má
blízko nejen k sociologii, pro dnešní dobu. Systematicky zmapovat a utřídit velké množství
pramenů, studií, citací, odkazů, biografických údajů – v tomto směru je práce vedena
s archivářskou pečlivostí pro mnohé čtenáře zřejmě bude rozsah výzkumů tzv. Chicagské školy
překvapením a zdrojem inspirace i pochopení moderního interdisciplinárního výzkumu města.
Samotné téma dědictví Chicagské školy považuji za aktuální, zvláště v částech
výzkumných aplikací, konkrétně v tématech přirozená oblast, kulturní změna a migrace a
výzkum kriminality. Autor má daleko k zažitým stereotypům myšlení, které považují
Chicagskou školu za sice důležitý, ale v podstatě historický pokus o darwinistické vysvětlení
sociologických jevů rychle rostoucího velkoměsta. V této souvislosti se domnívám, že by
skutečným ukončením doktorského studia Tobiáše Petruželky mělo být publikování této práce
v univerzitním nakladatelství, samozřejmě v upravené podobě podle připomínek oponentů a
podle okruhu čtenářů.
Vzhledem ke splnění předepsaných kroků doktorského studia, k odvedené rozsáhlé a
mnohde objevné práci s primárními prameny Chicagské školy, i k samotnému metodologickému
dobrému zakotvení celého interdisciplinárního dědictví Chicaganů, stejně jako vzhledem ke
skutečnosti, že předkládaná práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací, doporučuji
disertační práci Mgr. Tobiáše Petruželky k obhajobě.
V Českých Budějovicích 19. března, 2014
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