
Oponentský posudek na práci Kristýny Vojtíškové „Proměna ruské střední třídy v letech 1998-2008“ 

Práce autorky si vytkla poměrně ambiciózní cíl – postihnout dynamiku střední třídy v Rusku v letech 

1998-2008, tj. v období relativního vzestupu. V práci používá především sociologický přístup založený 

na kombinaci nejvhodnějších metodologií a na výsledcích šetření nejrůznějších ruských i zahraničních 

společností.  

Lze říci, že si autorka vedla ve své práci nadmíru úspěšně. Mezi mnou výrazně vyzdvihované klady 

práce patří bezesporu výborná analytická práce s primárními prameny. Autorce se podařilo 

shromáždit velmi reprezentativní vzorek dat a sociologických výzkumů, které mohla dále rozebírat.  

Práce s daty, zejména v ruském prostředí, je sama o sobě problémem, neboť veškeré údaje mohou 

být zkresleny z důvodů na straně politického systému a také z důvodů obtížně zachytitelné šedé zóny, 

jejíž podíl na ruské ekonomice je různými autory různě odhadován. Autorka sama si tuto skutečnost 

uvědomuje, nicméně s ní dále nijak nepracuje (s. 38-39 a s. 64). A to přesto, že právě střední třída je 

dopadem šedé ekonomiky (neoficiální výplaty v obálkách apod.) poměrně silně dotčena.   

Problémem je pochopitelně i globální, tj. celoruský pohled (jakkoliv autorka diferencuje mezi 

Moskvou, Petěrburgem, velkými, malými městy a venkovem), protože tento data průměruje, aniž by 

cokoliv řekl o místních specificích. Právě místní odlišnosti mohou v různých regionech Ruska 

determinovat střední vrstvu podle zcela jiných kritérií.  

Jistou nadstavbou práce by bylo prověření dat na určitém konkrétním vzorku v určité oblasti (pomocí 

případové studie). Uznávám však, že podobná práce vyžaduje dlouhodobý terénní výzkum na místě, 

což jde výrazně nad rámec magisterské práce. Možná by však stručné představení nějaké konkrétní 

skupiny či regionu mohlo být předmětem obhajoby, ovšem pouze za předpokladu, že autorka 

disponuje relevantními zdroji. 

Práci lze vytknout drobné technické nedostatky – formulační obraty, nejasná terminologie apod. 

(ruskou společnost i její režimy, a to i vztaženo na 90. léta, bych neoznačil za zcela demokratickou, s. 

27). Nicméně ve všech případech jde o nepodstatné detaily. Poněkud nepřehledný je i seznam 

literatury řazený podle křestních jmen prvních autorů publikací.  

Celkově však lze hodnotit práci za výrazně nadprůměrnou s mám hodnocením „výborně“. Dávám 

rovněž na zvážení návrh na udělení pochvaly za vynikající diplomovou práci.  

 

Slavomír Horák 

V Praze, dne 6. června 2012 


