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Bakalářská práce Ondřeje Dolejšího srovnává dynamiku postkomunistických společností 

v České republice, Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Je členěna do sedmi kapitol (včetně 

úvodu, závěru a seznamu pramenů), obsahuje 68 tiskových stran. 

 V první kapitole autor podrobně představuje téma, cíl práce i teoretická východiska. 

Perspektivou Inglehartovy teorie se snaží zodpovědět výzkumnou otázku, jak se proměnily 

hodnoty ve zkoumaných zemích v devadesátých letech (s. 10–11). Ve druhé kapitole pak 

zevrubně představuje metodologii a nástroje analýzy. Za účelem zpracování dat sociologických 

šetření (autor využil publikovaná data World Values Survey, European Values Survey, 

International Social Science Programme a Světové banky) se rozhodl aplikovat širokou paletu 

metod: explorační faktorovou analýzu, jednofaktorovou analýzu rozptylu a mnohonásobnou 

lineární regresi. Závěrem druhé kapitoly je formulována hypotéza postavená na tezi o tzv. 

„kulturním zpoždění“ – očekává se odhalení odlišností mezi západními a postkomunistickými 

„postmaterialisty“. Následuje třetí kapitola obsahující pojednání o dosavadním stavu bádání na 

dané téma. 

 Jádro textu představují dvě analytické části. Ve čtvrté kapitole autor prezentuje základní 

data ilustrující hodnotové proměny po roce 1989 a problematizuje Inglehartova očekávání stran 

posunu k postmaterialismu (srov. zejm. podkapitolu 4.2). Problematika je následně nahlédnuta 

prizmatem kohortní analýzy a vlivu ekonomických faktorů. V páté kapitole pak sleduje postoje 

k odborům, feminismu, roli státu v ekonomice, rozložení na pravolevé škále. Každá 

z problematik je podrobně komentována s pomocí dat v tabulkách. V závěru práce se autor 

vrací k formulované hypotéze a praví: „Strukturální proměny společně s dramatickými 

hospodářskými otřesy této doby se promítly do rozvrstvení hodnotových kategorií“ (s. 60). 

Nízkou míru postmaterialismu vysvětluje tím, že před rokem 1989 nebyly vytvořeny podmínky 



pro jeho rozvoj a vrací se k Inglehartovým předpokladům, jež byly pevně zakořeněny 

v západních společnostech určitého období jejich vývoje.    

  

Bakalářskou práci Ondřeje Dolejše hodnotím jako zdařilou. Autor se seznámil s relevantní 

(převážně angloamerickou) odbornou literaturou a provedl několik dílčích analýz 

publikovaných dat. Kritiku si zaslouží grafická úprava tabulek (některé jsou rozpůleny a 

pokračují na další straně), formálně je však práce v pořádku. Práci doporučuji k obhajobě a 

navrhuji hodnocení stupněm „výborně“. 
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