
Posudek na bakalářskou práci Johany Chylíkové ,,Peníze a majetek 
v hodnotové orientaci člověka: Pohled na hodnotové orientace lidí v 
závislosti na ekonomických faktorech." 

Předkládaná bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter. 

Teoretická část objasňuje základní sociologické souvislosti hodnot a přibližuje základní teze 

tří významných sociologických koncepcí dotýkajících se problematiky materiálních 

prostředků či obecněji materiálních hodnot. V kapitole o hodnotách jako sociologickém 

pojmu by bylo žádoucí dodržovat pravidla citací z druhé ruky (jsou uváděny různé definice 

pojmu hodnota aniž je uveden původní zdroj - všechny citace jsou přitom převzaty z jediného 

pramene: Velkého sociologického slovníku). Není právě ideální používat pro výklad hodnot, 

jejich vzniku a vývoje, jejich typů jen jeden jediný zdroj (Slejška) - naopak právě Slejškův 

výklad proměn hodnot v 90. letech, resp. v jejich první polovině, mi v autorčině dalším textu 

poněkud chybL. Dále by se dalo uvažovat o změně řazení kapitol: začít historicky starším 

Weberem a Simmelem a pokračovat "mladším" Iglehartem, na jehož teze ostatně navazuje i 

druhá empirická část. Do diskuze při obhajobě bych v souvislosti s teoretickou částí 

navrhovala otázku změny hodnot v životě jedince. 

Empirická část představuje výsledky sekundární analýzy Evropského výzkumu hodnot z r. 

1991 a 1999 - výběr otázek z výzkumu pro bakalářskou práci se jeví jako vhodný, analýza i 

vzájemné srovnání jsou přiměřené (i když by neškodilo slovní komentář "zpestřit" nějakým 

názorným grafem). 

Občas je práce poznamenána určitou nutností stručnosti (vzhledem k rozsahu bakalářské 

práce) a z ní vyplývajícími problémy: za problematickou, protože - mimo jiné

zjednodušující, považuji např. větu na str. 26, která se pokouší shrnout hospodářskou situaci 

naší země v 90. letech. 

Není jasné, proč v práci chybí seznam literatury (bibliografické poznámky jej rozhodně 

nenahrazuj í). 

I když se posudek soustředil především na kritičtější připomínky k textu, domnívám se, že 

celkově bakalářská práce splnila požadavky na tento typ prací kladených a proto j i doporučuj i 

k obhajobě. 
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