
Konzultantský posudek na diplomovou práci bc. Evy Králové Socioekonomické 
kategorizace na rozcestí 
 
 Diplomantka asi ze skromnosti neuvedla, že na realizaci výzkumu ověřovací sondy 
v ČR získala jako jedna z mála mg. studentů/studentek grantovou podporu GAUKu. To 
znamená, že projekt, který samostatně vypracovala pro ověření nové socioekonomické 
kategorizace v českém prostředí, byl dobře zpracovaný a hlavně uspěl v konkurenci ostatních 
převážně doktorandských projektů. Toto úspěšné hodnocení a ocenění bohužel nemohu 
vztáhnout na předloženou diplomovou práci. Moje kritické stanovisko k předložené 
diplomové práci je částečně i přiznání, že jsem jako konzultant nedokázal dovést dobře 
projektově podloženou práci k úspěšnému dokončení. Není to ale tak, že by Eva Králová se 
mnou diplomovou práci i realizaci vlastního výzkumu nediskutovala, nebo že by nevzala 
v úvahu moje připomínky či doporučení. Část problémů, které nepochybně ovlivnily celkový 
výsledek, je možné připsat na vrub nadnárodnímu týmu, který plánované výzkumy či sondy 
ve vybraných evropských zemích (s výjimkou Francie) dosud neuskutečnil, čímž se 
diplomantce výrazně zúžil prostor možností v analytické části práce. Ale myslím, že to není 
hlavní problém. Ten podle mne spočívá v určité roztříštěnosti teoretické části, ne zcela 
zřejmému směřování v části věnované sekundárním analýzám a v určité neujasněnosti, o čem 
práce vlastně je. 
 Pokusím se vysvětlit, v čem je podle mne diplomová práce problematická. Myslím 
totiž, že si Eva Králová dobře nepromyslela, co jsou socioekonomické kategorizace, jaká je 
jejich funkce ve statistických šetřeních a jak se využívají v základním, resp. aplikovaném 
sociologickém výzkumu, do jaké míry jsou problematické kategorizace vycházející 
z neomarxistických a neoweberiánských konceptů v postindustriální či postmoderní 
společnosti , v čem by tudíž mohlo spočívat to „rozcestí“ uvedené v názvu. Myslím si, že 
ověřovaná evropská socioekonomická kategorizace (ESeC) je koncepčně shodná s 
kategorizací EGP, které se již desítky let užívá v akademických výzkumech v řadě zemí a ve 
většině mezinárodních projektů (např. ISSP), takže jejím případným zavedením Eurostatem se 
téměř nic v (akademických) výzkumech nemění. Ne tak v statistických šetřeních, kde se zatím 
užívá v podstatě jen profesní kategorizace (ISCO=KZAM), klasifikace odvětví a 
zaměstnanecký (socioekonomický) status.. To vše mělo by promyšleno a prodiskutováno (s 
konzultantem), aby práce měla zřetelné směřovaní. 
 Tato nepromyšlenost se pak odráží jak v teoretické části (velmi diskusní vymezení 
pojmů, zařazení Machoninova souhrnného statusu bez hlubšího diskuse stratifikačních 
schémat, apod.), tak analytické části (co znamená příjem v daných socioekonomických 
kategorizacích, jak je to s faktory „zajímavá práce, pocit užitečnosti…,je nějaký rozdíl mezi 
vzděláním a kvalifikací, jaké vzdělání, kvalifikace je podmínkou podnikatelského úspěchu, 
vazba pozice na společenském žebříčku a explicitních a (snad) implicitních charakteristik 
vstupujících do konstrukce EGP, apod.)  
 Kromě této zásadnější výhrady k předložené práci, která může být ovšem vztažena i na 
nedůsledné vedení práce konzultantem, je třeba uvést, že úroveň diplomové práce snižují 
gramatické chyby, překlepy, chybějící čárky ve nepřehledných souvětích, nešikovná slovní 
spojení („skrze“) a v neposlední řadě i nejednotnost v citování pramenů. (Někdy je dán odkaz 
na použitou literaturu, někdy jsou uváděny všechny bibliografické údaje dole pod čarou na 
stránce, kdy je pramen citován.) 
 K textu mám ještě několik konkrétních připomínek nebo spíše upozornění na podle 
mne chybné věci: 
-na str.38 je uvedeno, že 1.a 2. faktor (Machoninova konstrukce statusu) spolu korelují – ne, 
jde totiž o výsledek ortogonální rotace faktorového řešení 



-tam, kde autorka uvádí „statistické hladiny významnosti“ je místo 1% hladiny napsáno 99% 
hladina (či odpovídající „obrácený“ údaj) – např. str.48 (ale i jinde) 
-na str. 43 se hovoří o analýze rozptylu, ale jde o porovnání průměrů 
-mám určité pochyby, zda pomocí grafů (rezidua a výsledná lineární regrese) je možné 
testovat vhodnost užití regresní analýzy (odkaz na přílohu) 
-nerozumím možnosti testovat validitu nějaké klasifikace (kategorizace) pomocí úvah o 
významu určitých znaků, které se podílejí na její konstrukci. Následně pak zjišťováním, jak 
některé z nich vysvětlují část variance subjektivního zařazení na společenském žebříčku. 
Navíc závěr, že provedená regresní analýza (a % vysvětlené variance) dokládá „obsahovou 
validitu“ navrhované kategorizace považuje za pochybný. V souvislosti s diskusí validity už 
vůbec nerozumím poslednímu odstavci v „závěru“, kde se vzájemně kombinují pojmy 
„potenciální validita“, „obsahová validita“ a „konstruovaná validita“. 
 Obvykle nebývá konzultantský posudek až tak kritický. Vážím si úsilí, které Eva 
Králová vložila do realizace výzkumu v České republice, považuji část, která je věnována 
interpretaci sondy mezi studenty, za profesionálně zvládnutou, stejně tak provedená srovnání 
s výsledky ověřovacích výzkumů z Francie. Kdyby se diplomová práce soustředila jen na 
daný projekt, myslím, že výsledek by byl v mnohém přínosnější a moje hodnocení výrazně 
lepší. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením dobře.  
 
V Praze 22.1.2010                                                                                                 Milan Tuček 


