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 Předložená diplomová práce se v několika směrech poněkud odlišuje od standardních 
prací tohoto typu, a třeba hned v úvodu konstatovat, že jsou to odlišnosti pozitivní. Zejména je 
nadmíru jasné, že jde o původní práci, u které čtenář nemusí náhodně kontrolovat, zda se její 
větší či menší části již nevyskytují u nějakého jiného autora. Dále je její jádro součástí většího 
zahraničního projektu, do kterého autorka vstoupila v průběhu svého zahraničního pobytu, což 
dokladuje mj. i to, že tento svůj pobyt strávila (alespoň z tohoto hlediska) smysluplně. Předností 
je také i velmi dobrá metodologická úroveň práce i její aplikační poloha – práce je k něčemu 
(což se zdaleka nedá říci o většině ostatních diplomových prací). Na druhé straně se práce od oné 
většiny neliší v tom, že je v ní až příliš mnoho hrubých pravopisných chyb a překlepů. Rekordem 
je s. 50, kde jsou kromě tří pravopisných hrubek ještě další čtyři překlepy, místy měnící obsah 
sdělení (v poznámce pod čarou). V tomto směru autorka bohužel splynula s většinou. 
 Práce se týká návrhu na novou kategorizaci sociálně ekonomického postavení ESeC, kte-
rou se snaží zavést EUROSTAT do mezinárodních šetření. V první části se autorka zabývá 
obecnými předpoklady takové kategorizace, zejména koncepty Marxe a Webera a podrobněji se 
věnuje schématu EGP. Zabývá se také konceptem souhrnného sociálního statusu, jak jej propra-
coval P. Machonin.  

K této části mám jen formální připomínky. Systematicky píše autorka špatně jméno John 
Goldthorpe(nikoliv Golthorpe), Erikson je Robert a nikoliv Erik (jak je uvedeno i v seznamu 
literatury, Portocarero je žena (Lucienne) a nikoliv (ten) Portocarrero. Na s. 23 se píše, že 
KZAM (ISCO) se ve výzkumech používá „k porovnání vývoje profesních struktur..“. To samo-
zřejmě není pravda, ve výzkumech se KZAM (ISCO) používá k identifikaci (zakódování) profe-
sí, na jejichž základě se pak může porovnávat cokoliv, co s nimi souvisí. Na s. 31 autorka na 
datech ze sčítání uvádí procentní podíly vysokoškoláků a maturantů a nikoliv počty (jak píše). 

Druhá část práce je založena na zpracování empirických dat, a sice jednak z výzkumů 
ISSP, jednak z vlastní sondy. Obojí je na solidní metodologické úrovni. Těžiště je ve vlastní 
sondě, na kterou autorka použila poněkud specifický výzkumný nástroj, kterým je přiřazování 
charakteristik sociálně ekonomického postavení podle karet. Metodiku převzala od francouz-
ských výzkumníků, což může být jistě částečně zpochybněno s ohledem na rozdílné principy 
výběru, nicméně jde o vcelku zajímavý nástroj. Autorka své výsledky srovnává s francouzskými. 
Myslím, že by mohla smysl tohoto srovnání,právě s ohledem na zmíněné rozdíly ve výběrech, 
poněkud více relativizovat. 

Napjatě jsem očekával, k jakým závěrům dojde. Nepřekvapilo mě, když jejím hlavním 
zjištěním je, že dosavadní způsob identifikace sociálně ekonomického postavení prostřednictvím 
EGP je dostačující a v případě ESeC by bylo vhodné uvádět rozšířené názvy kategorií, aby byly 
srozumitelné. Tedy nic moc nového, leč přesto si myslím, že celá práce má smysl. Podrobně totiž 
analyzovala bezpochyby důležitou součást identifikace sociálně ekonomického postavení 
v empirické praxi. 
 

Práci považuji za poměrně dobře napsanou, třebaže nijak objevnou. Autorka do ní vložila 
zjevně vše, co se naučila. Pečlivostí ovšem příliš nevyniká a proto ji hodnotím ji jako velmi dob-
rou. 

 


