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Autorka si zvolila obecně poměrně široké téma hodnot a podle deklarovaného 
záměru především téma materiálních hodnot. 

Práce by se dala rozdělit do dvou částí. V první z nic se autorka zabývá samotným 
pojmem hodnota a tím, jak se tímto pojmem vypořádávají někteří autoři, sociologické 
a filozofické směry. Druhá část je věnována sekundární analýze, ve které se autorka 
pokouší zdokumentovat některé jevy v oblasti hodnotových preferencí a změn v ČR 
v průběhu posledních dekád. 

Jako konzultantka pro především druhou část se budu vyjadřovat především k ní. 
K první části bych chtěla říct, že je napsána srozumitelně, přehledně a míří dobře 
k jádru věci. Lze ocenit, že práce je psaná svižným jazykem, je čtivá a pro někoho, 
kdo se přímo touto oblastí nezabývá bude určitě užitečným úvodním materiálem. 
Práce s literaturu i citace jsou v přiměřeném rozsahu, použity účelně a vyváženě. 

Pro druhou část, tedy analýzu, si autorka vybrala data z Evropského výzkumu 
hodnot, který v České republice probíhal ve dvou vlnách - první v roce 1991, druhý 
v roce 1999. Hlavním cílem mělo být podpoření tvrzení Inglehartovy teorie, podle 
které v období rostoucí životní úrovně dochází k hodnotovému posunu 
k postmaterialismu. Otázka samozřejmě je, nakolik lze vycházet z toho, že životní 
úroveň mezi těmito dvěma roky byla obecně vnímána jako rostoucí, nicméně jako 
s výchozí hypotézou s tím bylo možné pracovat. Hospodářské ukazatele každopádně 
ukázaly poměrně viditelný posun k lepšímu. 

V dalším textu autorka hodnotí změny ukazatelů, které z hlediska tématu práce 
považuje za důležité. Tady už je práce bohužel trochu deskriptivní a působí poněkud 
zdlouhavě. Lze to samozřejmě přičíst samotné orientaci autorky, které se více 
soustředí na psaný text. Této kapitole by patrně prospělo, kdyby popisované změny 
ukazatelů byly prezentovány nějakou koncetrovanější formou, například tabulkou a 
grafem. Závěry by měl jít přímo věci (podobně jako úvodní, "teoretická" část). Závěr 
nakonec působí poněkud lapidárně vzhledem k tomu, jak "slibné" byly předchozí 
části práce. 

Celkově je práce zpracována pečlivě a se sytematičností. 

Práci hodnotím stupněm "velmi dobře". 
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