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Při volbě tématu diplomové práce bývá absence relevantní domácí literatury 
k ověřovanému tematickému okruhu velmi spolehlivým indikátorem: Pro studenty 
průměrné a podprůměrné slouží takové zjištění jako varovný signál, nabádající 
k hledání jiného tématu. Pokud signál přehlédnou, měli by mít pojistku ve vedoucím, 
který je od nepokrytého tématu odežene. Pro studenta nadaného talentem a badatel
skou ambicí, tedy pro vysokoškolského studenta skutečně hodného toho jména, je 
takové zjištění naopak vzrušující výzvou. Michaela Kernová nevstupovala na neznámé 
území, její písemná práce k postupové zkoušce je již prostřednictvím konceptu luxusu 
úspěšně mapovala. Téma se ukázalo jako velmi nosné právě pro kulturologické zpra
cování. Zároveň ale jasně vyvstala potřeba překročit pro další výzkum limity zdejšího 
prostředí. Očekávání, spojená s volbou kanadského akademického prostředí jako 
místa, odkud by mohl výzkum pokračovat, se naplnila. Objem a kvalita výtěžku stu
dijního pobytu v Kanadě zúročily důkladnou přípravu. 

Předloženou práci otevírá kritický vývojový přehled teorií, vysvětlujících moti
vaci konzumního jednání. Z něj také jednoznačně vyplývá, že konzum jako předmět 
výzkumu nelze ponechat ekonomickým naukám a je třeba jej chápat a tedy i zkoumat 
jako kategorii kulturní. Pro periodizaci vývoje konzumní společnosti pak diplomantka 
volí aktuální třístupňový Lipovetského model a bezprostředně přistupuje k analýze 
zrodu konzumní kultury ve velkoměstě 19. století. Soustřeďuje se tu na témata ob
chodního domu a reklamy a interpretuje je přínosně i z genderového hlediska. Další 
fasety problému pak vyvstávají z analýzy geneze přechodu společnosti Spojených 
států amerických od výrobní ke konzumnÍ. S využitím recentní americké literatury tu 
diplomantka buduje mimořádně plastický obraz. V kapitole, sledující vznik konzum
ních společností v Evropě, věnuje zaslouženou pozornost možnostem komparace 
ameržcké cžvžlžzace a evropské kultury. Nástup masové konzumní společnosti pak 
analyzuje prostřednictvím konceptů konformity a poststrukturalistické symbolické 
interpretace role konzumu. Do širších souvislostí uvedla také kritiky konzumní spo
lečnosti, spjaté s Frankfurtskou školou. Práce ústí v analýzu zatím poslední fáze vý
voje konzumní společnosti a jejích základních charakteristik. Svůj výklad dovádí au
torka až k současnosti a příznačně poslední otázky, které text klade, souvisejí 
s aktuální ekonomickou krizÍ. 



Při prvním čtení překvapí, jak plastický a bohatý obraz vývoje industriální spo
lečnosti práce na tak malé ploše podává a jak ucelený a inspirativní výklad jeho teo
retické reflexe zprostředkuje. Je to dáno principem, který vypadá prostě, pokud se 
jednoduše pojmenuje, ale při aplikaci klade vysoké nároky na erudici i kompoziční a 
formulační schopnosti autora: Předmět a jeho teoretická reflexe jsou vykládány si
multánně. Přísná výběrovost při volbě použitých teoretických konceptů dovolila di
plomantce udržet přehlednost až krystalickou a ve všech případech je bezpečná a 
funkčnÍ. V suverénně vedeném výkladu může zaniknout, jak se diplomantka nespo
léhá na sekundární literaturu a s jakou důsledností a korektností pracuje 
s literaturou primární. 

Z pohledu své užší specializace si osobně velmi cením míry a způsobu 
diplomantčina využití možností interpretace změn obrazu města a vývoje bydlení. 
Upozorňuje to zároveň na další účinný prostředek: Práce se rozpíná mezi abstrakt
ními vrcholy společenskovědní teorie a zákoutími žité každodennosti. Navíc vždy or
ganickya funkčně. 

Výsledkem je spojení plastického nástinu vývoje konzumní společnosti a kon
zumního jednúní a \}yojc teorií, které je vysvětlují, v kulturologickou syntézu, kterou 
vyznačuje přehledná logická struktura, solidní teoretická fundace, promyšlená kon
cepce metodologická a metodická i \ysoká jazyková kultura. Diplomovou práci Mi
chaely Kerno"é Proměny konzumní společnosti tak mohu plně doporučit 

k obhajobě. 

V Praze 1. února 2009 PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 


