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Základní charakteristika práce. 

Přehledová práce shrnuje a představuje v českém sociologickém prostředí málo známou 

teoretickou koncepci dobrovolného přijímání rizik v moderních společnostech edgework, kterou 

poprvé představil její autor Stephen Lyng.  V kontrastu s jinými sociologickými a sociálně-

psychologickými teoriemi rizika edgework vnímá riziko i z určité pozitivní perspektivy.  

Předkládaná práce představuje teoretická východiska přístupu, jimiž je kombinace 

makrostrukturální analýzy s kořeny v Marxově konceptu odcizení a kapitalismu a mikrosociální 

analýzy na úrovni socializovaného jedince a jeho I a Me dle G. H. Meada. 

V návaznosti na tato východiska dále práce k přístupu přidává kritickou perspektivu G. 

Lipovetského, kterou autorka organicky začleňuje do analýzy makro- i mikro-sociálních 

podmínek, v nichž vzniká motivace jedinců dobrovolně podstupovat rizika. 

Syntézu teoretických východisek autorka představuje na příkladu rekreačního užívání drog 

v moderních západních společnostech. 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Cíl práce je jasně formulován v úvodu textu. O něco jasnější by záměr práce byl, pokud by autorka 

již na tomto místě trochu více identifikovala mezeru v teoretické koncepci Stephena Lynga, kterou 

se snaží zacelit či vyplnit kritickou analýzou a koncepcí individualistického hédonismu 

Lipovetského. To je jasnější v samém závěru práce (a několikrát řešeno i v práci samé). 

Závěry práce stanovenému cíli odpovídají – začlenění Lipovetského kritické analýzy je organické 

a doplňuje či rozvíjí stěžejní momenty Lyngovy koncepce edgeworku.  

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Práce je přehledová a zvolený postup přehledu i diskuse jsou adekvátní (podrobněji dále). 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, 

vytváří text konzistentní celek? 

Práce je rozdělena do několika stěžejních částí, které jsou logicky provázány na úrovni jejich 

hlavních sdělení. Rámcově tak práce sleduje logickou strukturu a směřuje k závěrům – začátek 

práce představuje Lyngovu koncepci a její teoretická východiska, na které autorka navazuje 

rozborem společenských podmínek postmoderní společnosti, ve kterých se edgeworkové aktivity 

odehrávají. Z této obecné diskuse dále navazuje diskuse konkrétního příkladu rekreačního 

užívání drog. Zde autorka sleduje v podstatě opačnou logiku – z diskuse charakteristik 
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rekreačního užívání drog v postmoderní společnosti (a charakteristik postmoderní společnosti 

samé), směřuje k analýze rekreačního užívání drog jako edgeworkové aktivity, která má makro-

sociální podmínky, které se na mikro-sociální úrovni projevují v motivech a prožitcích jednotlivců. 

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce 

přehlednou strukturu? 

Rámcově je argumentace vystavena logicky, ne však vždy jasně. V dílčích krocích se autorka práce 

mnohdy opakuje, někdy přeskočí některý argumentační krok (např. na str. 17 začíná poslední 

odstavec diskusí Marxe a Meada – „spontánní volná činnost může nastat pouze s omezenou 

(nezbytnou) aktivitou jako základem“, a následně pokračuje diskusí Lipovetského pojetí 

individualistického hédonismu, není však nikde v odstavci diskutováno propojení těchto dvou 

momentů – nebo ne zcela srozumitelně a jasně). Ne všechny její závěry jasně vyplývají 

z předložené argumentace (buď v argumentační lince nejsou zahrnuty, nebo došlo k zamlžení 

argumentační linky, nejsou tedy zcela jasně srozumitelné) – např. na straně 24 autorka uvádí „Oba 

autoři ale nereflektují možnost chápání rekreačního užívání drog a dobrovolného vstupování do 

rizik jako cestu pro nalezení vlastní identity, kterou jim odebrala společnost konzumní.“  Jedná se o 

jedno z východisek celé práce, neboť je to mezera, do které autorka začleňuje další teoretickou 

perspektivu. Nepostřehla jsem nicméně v práci diskusi o tom, že by konzumní společnost jedinci 

identitu odebrala a není mi tedy zcela jasné, co tím autorka myslí. 

Výsledně je proto struktura místy nepřehledná (např. již v úvodu) a obtížná orientace poněkud 

snižuje celkově dobře odvedenou analytickou a argumentační práci.  

 

OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, 

vhled autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Autorka má v diskutovaných teoriích přehled a dobře pracuje s jejich závěry, styčnými body i 

rozdíly. Již východisko práce – totiž identifikace mezery v existující teoretické koncepci Stephena 

Lynga, předpokládá a prokazuje dobrou orientaci v problematice, teoretické koncepci i její 

aplikaci při analýze a porozumění dobrovolného podstupování rizika. Výběr Lipovetského je do 

jisté míry arbitrární a autorka již jeho dílo nezkoumá tolik do hloubky (ponechává např. stranou 

východiska jeho úvah a kritických analýz, která by mohla do značné míry korespondovat i 

s východisky S. Lynga), vzhledem k rozsahu a ambicím práce však považuji začlenění 

Lipovetského kritické analýzy postmoderní společnosti za vhodné, originální a obohacující 

existující pojetí edgeworku. 

Nutno rovněž podotknout, že autorka cíl práce, vyplývající z identifikované mezery v Lyngově 

koncepci, i řešení – totiž začlenění Lipovetského, stanovila zcela samostatně.  

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických 

analýz, provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení 

výzkumných otázek, naplnění cílů práce). 

Viz předchozí. 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-

162 tis. znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora 

od převzatých, seznam literatury atd.) 
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Z formálního hlediska práce splňuje stanovené nároky. Citování je řádné. Autorka do velké míry 

využívá přímých citací, což na mnoha místech považuji za nadbytečné a bylo by zřejmě vhodnější 

závěry autorů parafrázovat. Vzhledem k celkové originalitě zpracování a k tomu, že autorka 

přináší do existující koncepce nové myšlenky (když by mohla v podstatě jen představit Lyngovu 

koncepci a s tím se spokojit) však používání přímých citací v této míře nepovažuji za 

problematické. 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, 

zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Vzhledem k tomu, že edgework je poměrně nová koncepce, jejíž užití v empirickém výzkumu je 

teprve na začátku, je předložený přehled literatury podle mého názoru i vzhledem k cílům práce 

dostatečný.  Autorka ve velké míře čerpá ze zahraničních zdrojů (v češtině k edgeworku v podstatě 

žádné neexistují), které jsou navíc často i obtížně dostupné. 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 

označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Jazykově je práce podle mého názoru mnohdy na vysoké úrovni, byť na některých místech se 

objevují stylistické nedostatky, které občas i ztěžují pochopení myšlenky, kterou chce autorka 

sdělit (např. na str. 21 mi nebyla jasná hlavní myšlenka posledního odstavce). 

 

Další poznámky 

/ 

 

Celkové hodnocení práce 

Celkově práci hodnotím jako zdařilou, a to zejména s ohledem na samostatnost autorky v rovině 

teoretického uvažování a teoretické syntéze, kterou v práci představuje, a s ohledem na 

originalitu této syntézy. 

Poněkud na mém hodnocení ubírají zmíněné problémy s přehledností a uspořádáním struktury 

textu a některé stylistické nedostatky. 

Mé hodnocení se proto pohybuje mezi výborně a velmi dobře a níže navržené hodnocení je proto 

do jisté míry závislé i na průběhu obhajoby. 

 

Na základě uvedeného navrhuji práci k obhajobě s výsledkem velmi dobře. 

 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

 Liší se nějak rekreační užívání drog dnes od podobných aktivit v moderní společnosti 19. 

a počátku 20. století (odhlédneme-li od typu drog – tedy že se dříve užívaly více opiáty 

apod.)? Dala by se koncepce edgeworku případně aplikovat i na rekreační užívání drog 

v minulosti a případně jak? 

 Mohla byste prosím najít ještě jiný příklad edgeworkové aktivity, kromě rekreačního 

užívání drog, na které by se dala syntéza Lyngovy koncepce s myšlenkami Gillese 

Lipovetského rovněž ukázat? 

 

22. ledna 2018 v Praze 

 

Eva Kyselá 


