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Daný text predstavuje sebou druhú verziu doktorskej dizertácie
Veroniky Frantovej, predloženú ňou pre veľkú obhajobu po tom, čo jej
prvá verzia úspešne prešla v aprili t.r. predbežnou obhajobou.
Vo svojom oponentskom posudku na prvú verziu práce som sa
podrobne venovala rozboru jej obsahu podľa jednotlivých kapitol
a vcelku som dospela k jej veľmi pozitívnemu hodnoteniu. Popritom
som vyjadrila dizertantke pripomienky a odporúčania k niektorým
častiam jej textu. Nakoľko som nebola prítomná na jej predbežnej
obhajobe, neviem, aký postoj autorka zaujala voči mojim
pripomienkam. Keby ich uznala za vhodné, mala by na ne reagovať
určitými zmenami vo svojom texte.
Z tohto hľadiska som aj pristupovala k čítaniu druhej verzie
dizertácie V. Frantovej. Táto sa v podstate nelíšila od tej prvej. Predsa
som však objavila v nej nejaké zasahy, ktoré svedčili o tom, že
dizertantka uznala moje pripomienky a pokusila sa ich zapracovať do
textu. Týkalo sa to predovšetkým tretieho paragrafu prvej kapitoly (s.
27-28), kde autorka v súlade s mojim návrhom udáva širší myšlienkový
kontext, z ktorého vzišla idea Alexanderovho kultúrneho kódu.
Podrobnejšie sa zastavuje pri Parsonsových Společnostiach, aby
ukázala, ako Alexander takmer „kopiruje Parsonsovu definíciu
societálnej komunity“ (s. 27). Škoda však, že tu necituje aj Parsonsovú
ideu kultúrneho kódu (Společnosti, 1971, s. 24, 26), na ktorú Alexander
zjavne nadväzuje. Autorka nerealizovala ani mnou vyslovenú
požiadavku hľadania koreňov binárneho kultúrneho kódu v takých
disciplínach ako matematika a lingvistika, čo by pomohlo hlbšie
nahliadnuť do teoretických zdrojov tohto konceptu. Sociológ by nemal
unikať kontaktu s inými vednými obormi.
Musím však pozitívne kvitovať to, že autorka zohľadnila moje
odporúčanie ohľadom zmeny statusu štvrtého paragrafu prvej kapitoly,
ktorý bol príliš rozsiahly. Na môj návrh autorka z neho urobila osobitnú
kapitolu, v ktorej rieši teoretické otázky, spojené s konceptom
občianskeho kódu. Aj to, že ich formuluje už ako otázky, ale nie dilemy,
proti čomu som bola, je tiež krok v ústrety môjmu návrhu. Vcelku

vyjadrujem spokojnosť s tým, ako sa autorka vysporiadala s mojimi
pripomienkami.
Po dôslednom oboznámení sa s druhou verziou práce PhDr.
Veroniky Frantovej s uspokojením konštatujem, že spĺňa požiadavky
kladené na doktorské dizertačné práce. Odporúčam ju na obhajobu.
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