Posudek vedoucího práce na diplomovou práci Kristýny Vojtíškové Vývoj
střední třídy v Rusku 1998–2008
Kristýna Vojtíšková se ve své práci věnuje otázce stavu a rozvrstvení ruské střední třídy, a to v období
mezi dvěma krizemi, které Rusko postihly. Výchozím bodem je tak krize v roce 1998, která znamenala
velký otřes pro vzmáhající se Rusko, koncovým bodem je následně rok 2008, tedy rok příchodu
finanční krize. Nepřímo se tak při zkoumání velikosti střední třídy vyslovuje i k událostem v dnešním
Rusku, tedy k růstu protestního hnutí vyjádřeného masovými demonstracemi proti falšování voleb.
Ve své práci autorka využívá obrovskou masu dat Russian Longitudinal Monitoring Survey, což tuto
práci povyšuje nad obvyklý standard. Kristýna Vojtíšková si tak zvolila originální téma, které je
zatížené všemožnými deklaracemi o neexistenci ruské střední třídy a pokusila se její význam
zmapovat.
Již na počátku tak mohu říci, že se jedná o práci výbornou. Autorka k ní přistoupila zcela samostatně,
dokázala si poradit i s úskalími, která na její práci, výrazně se pohybující v sociologických vodách,
čekala. Jedním z nejtěžších momentů tak bylo vůbec vymezit pojetí střední třidy jako takové. Ve své
práci se tak věnuje jádru střední třídy, tedy skupinám, které odpovídají všem kritériím pro zařazení do
střední třídy, tedy profesi, vzdělání, osobní pocit náležitosti ke střední třídě, soukromé podnikání. Ve
velmi logické struktuře se pak věnuje úskalím jednotlivých kategorií a jejich vývoji ve sledovaném
období. Dochází tak k závěru, že ruská střední třída početně vzrostla, což je pravděpodobně
očekávatelný závěr, na druhou stranu ale dochází i k některým poněkud překvapivějším závěrům,
jako je například existence střední třídy na vesnici.
Práce nevykazuje žádné podstatné problémy ani po jazykové stránce. Jazyk je srozumitelný, práce
postrádá gramatické či stylistické chyby. Jedinou mojí „výtkou“ tak může být přeci jen obtížnější
stravitelnost textu. Ovšem i zde je nutné zmínit, že sama jeho povaha neumožňuje postupovat jinak a
je tedy pro čtenáře poněkud náročnější.
Kristýna Vojtíšková tak z mého pohledu předložila jednoznačně skvělou práci, která snese ta
nejpřísnější měřítka. Domnívám se, že si tak zaslouží nejen hodnocení výborně, ale dovolil bych si i
navrhnout pochvalu děkana za vynikající diplomovou práci. Zároveň dávám ke zvážení i nominaci
na ocenění některou z cen vyhlašovaných pro výjimečné studentské práce (Bolzanova cena).
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