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Ondřej Dolejší: Hodnotové a kulturní proměny ve státech východní Evropy v období po roce 1989 

Téma: Tématem práce jsou hodnotové proměny v zemích V4 po roce 1990 ta, jak je definovat Ingelhart. 
Autor se aniž ukázat specificitu a nebo souběžnost proměn v politické kultuře, konkrétně v hodnotové 
orientaci porevolučních postkomunistických zemí. Základní proměna je od generací vykazujících 
pragmatické, materiální hodnoty (zabezpečení, jistota), ke generacím, vykazující tzv. post-materiální 
hodnoty (seberealizace, sociální změna).  Práce interpretuje tyto změny ve světle socioekonomických změn 
po roce 1990. Zajímá se tedy o „hodnotové proměny ve vybraných státech východoevropského regionu“ a 
„dopad strukturálních tlaků socialistických režimů na charakter politické kultury“. Autor tedy jasně 
stanovuje výzkumnou otázku, na kterou chce odpovědět ve světle sociologických důkazů 
(postmaterialistického indexu Ingelharta) na jedné straně, a vlastního pokusu o vysvětlení hodnotových 
proměn skrze socioekonomické změny na straně druhé.  Autor pracuje se sociologickými daty a vytváří 
originální souvislosti, s poměrně jednoduchou hypotézou o tom, že se socioekonomické proměny projeví 
v hodnotové orientaci. 

Celkově: Práce je pro svůj analytický a empirický charakter ambiciózní, je pečlivě zpracována a obsahuje 
vlastní, adaptovaný koncepční rámec a analýzu. Jejím základním předpokladem je, že se  sociokonomické 
změny promítají do hodnotového nastavení.  Má ale několik koncepčních nedostatků.  

Zaprvé, chybí srovnání s podobnými kohortami v západní Evropě: nevíme, zda je zastoupení materialistů 
a postmaterialistů podobné, nebo naopak zásadně odlišné od zemí s jinou politickou a socioekonomickou 
trajektorií.  

Za druhé, předpokládá, že se krátkodobé změny promítají do hodnotové orientace. Podle Ingelharta a autora 
se však hodnotová schémata konstruují v mládí a jednotlivci je s sebou nesou, bez ohled na aktuální 
dostatek či nedostatek. Toto zakotvení hodnotové orientace je generační: podle Ingelhartových výsledků ze 
záp. Evropy je to právě socializační fáze jedince, která rozhoduje o celoživotní orientaci na základní 
hodnoty (materialistické a nematerialistické). Zde se nejedná o otázku politické kultury či vztahu ke 
konkrétním sociálním jevům (např. feminismus nebo odbory), ale o rámcovou orientaci. Proto také 
v kohortové analýze (podle generačních skupin) lze pozorovat ve všech zemích stoupající výskyt 
postmaterialismu.  

Proto lze ale také pochybovat o krátkodobém vysvětlení, které předkládá autor: podle něj lze malý výskyt 
post-materialistů v Maďarsku vysvětlit vyšší mírou inflace. Tato korelace se jeví jako spekulace: výrazně 
nižší výskyt postmaterialistů vykazovalo Maďarsko soustavně a vysvětlení je možní hledat v mnoha 
ohledech (politická kultura, jazyk dotazníku). Aby byl autor schopen udělat podobný závěr, musel by jiné 
vlivy vyloučit a korelaci postmaterialismus-inflace prokázat i jinde. Krátkodobě vysvětlovat typ hodnotové 
orientace změnami v krátkodobém horizontu je problematické.  

Podobně problematická je i latentní záměna hodnotové orientace a ideologické pozice: jedna je dlouhodobá, 
druhá proměnlivější. Vztah k feminismu či liberalismu je těžké vysvětlovat v koncepčním rámci hodnotové 
orientace, ale spíše v recepci těchto pojmů, v konkrétní socialistické verzi emancipace atd. Autor příliš 
jednoduše nastiňuje vztah mezi hodnotovou orientací a jednotlivými historickými a sociálními 
proměnnými.   Autor zřejmě směšuje „charakter politické orientace“, „myšlenkový proud“,  a hodnotovou 
orientaci. 

Po formální stránce je práce psaná dobře, strukturovaně, s výzkumnou otázkou a s pečlivým odkazovým 
aparatátem a odpovídající strukturou. Práce obsahuje řadu těžkopádných až těžko srozumitelných formulací 
(„Postupná eliminace inflace společně se stabilním růstem ekonomiky dala za vznik generaci“) a pojmů 
(„multikulturní proměna hodnot (22)?) Autor pravidelně nadužívá latinských slov a tím snižuje eleganci 
svého projevu (partijní systém, volatilita, selekce, persistence v preferenci, sensitivní index). 

Přes zmíněné nedostatky je práce seriózní a originální pokus o vlastní analýzu, ba vlastní interpretaci 
empirických změn.  

Bez podezření na plagiát. 

Doporučuji k obhajobě a k ocenění velmi dobře až výborně. 

V Praze dne 10. 6. 2019. 


