
Posudek oponenta na diplomovou práci Bc. Lucie Reitmaierové 

„Rozumné potřeby versus konzumní životní styl“ 
 

Cílem předkládané práce je dle slov autorky „analyzovat dva kontrastní životní styly 

současnosti“ (s. 8) – dobrovolnou skromnost a konzumní životní styl. „V neposlední řadě práce 

analyzuje příčiny vzniku těchto životních stylů.“ (tamt.) Základním problémem, kterým se autorka 

chce v této práci zabývat, je dle ní tedy problém tzv. rozumných a umělých potřeb.  

K čemu má tato analýza sloužit, resp. jaký je její přínos? Dle mého čtení je primárním cílem 

práce přesvědčit čtenáře o tom, že konzumerismus, neekologické chování a plýtvání jsou špatné, 

zatímco dobrovolná skromnost a ekologické spotřební chování jsou dobré. Značná část práce se tak 

zvrhává do poučování o správném životním stylu, kdy autorka vysvětluje čtenáři, které spotřebitelské 

chování je správné a které je z ekologického hlediska rizikové. Velmi hojné zastoupení nepodložených 

mimo-vědeckých, čistě hodnotových soudů o tom, které chování je špatné a které dobré, značně 

snižuje kvalitu celé práce a je tak na škodu celé věci.  

 Po gramatické a stylistické stránce je práce až na výjimečné překlepy na velmi dobré úrovni, 

práce obsahuje nezanedbatelné množství velmi obratně psaných a trefných pasáží. Taktéž práce 

s odbornými zdroji je po formální stránce na velmi dobré úrovni (výjimku tvoří odkazovaná publikace 

od Koláře, která chybí v seznamu literatury). Po obsahové stránce je ovšem práce s odbornými zdroji 

již problematická – značné části textu jsou převyprávěním stejně zaměřených publikací Librové, 

doplněná odkazy na další souznící autory (Fromm, Keller, Lipovetsky), úplně však chybí autoři spojení 

s kritikou autorčina světonázoru, prezentovaného v práci. Pro mě až neúnosné množství autorkou 

předkládaných „faktů“ je bez opory, mnoho výroků je silně stereotypních, zavádějících, nebo až 

komických – např: 

„Lidé na vesnicích většinou mají kompost nebo jiné místo, kam tento [biologický – pozn. PL] odpad ukládají (...)“ (s. 32) 

„Spoustu lidí, kteří by chtěli využít prostředků hromadné dopravy, místo svého osobního automobilu a chovat se tedy 

ekologičtěji, odrazuje nejen někdy značně nevyhovující stav samotných hromadných dopravních prostředků, špína, častá 

zpoždění a malá návaznost spojů, která cestu prodlouží třeba i o několik desítek minut, nemluvě o času stráveném v 

mrazu na zastávce, ale i cenová nevýhodnost při použití těchto služeb.“ (s. 39) 

„Ovšem ti [vědci], kteří přicházejí s příznivými zprávami, jsou mnohem ,,oblíbenější“ a jejich názory jsou veřejností lépe 

přijímány, než ti, kteří jen varují a hrozí prstem.“ (s. 46) 

 Možnost vědeckého dialogu vychází z možnosti souhlasu s druhým na základě empirické 

nebo logické evidence. Pokud tato chybí, nejde o pěstování vědy, ale o střet světonázorů.  

Základní struktura práce je logická, obsah některých kapitol ovšem zanechává rozpačitý 

dojem. Např. úvodní přehled filosofických směrů zabývajících se skromností a sebeomezováním je 

zbytečně výčtový a vysoce selektivní. Autorka představí pouze vybrané autory z antiky a osvícenství, 

takže úplně vynechá křesťanskou filosofii, která sehrála ve vývoji životního stylu západních 

společností klíčovou roli.   Podobně si nejsem jistý nezbytností pasáží o ekoterorismu. 



 Sloučení přání s analýzou má pak fatální dopad na výklad základního problému, jímž se 

autorka v práci zabývá. První chybou se zdá být již samotné mechanické oddělení rozumných a 

umělých potřeb, které autorka nekriticky přebírá z tradice frankfurtské školy (Marcuse a Fromm). Na 

otázku, co to jsou vlastně ony rozumné potřeby (kpt. 3) autorka odpovídá dvojím způsobem: odkáže 

se na Fromma a vyřadí si možnost další analýzy tvrzením, že „jde o individuální záležitost každého 

jedince“ (s. 18). Pokud by to ale byla pravda, nebylo by ani možné určit, co je rozumné a co ne, 

k čemuž autorka také logicky dochází. Tato odpověď se navíc stává nedostačující ve chvíli, kdy se 

autorka setká s bytostně sociální podstatou lidských potřeb - je autorčina potřeba získat 

vysokoškolské vzdělání potřebou rozumnou nebo potřebou umělou? Řešením problému umělých 

potřeb není pro autorku další analýza tohoto problému a využití dalších autorů, jako je např. 

Bourdieu, ale (dle mého čtení) víra v to, že rozumné jsou takové potřeby, které jsou ekologické. 

Odtud je již jen krůček k druhé fatální chybě, jíž je autorčino míchání dvou oddělených problémů – 

problému konzumerismu a umělých potřeb, a problému „ekologické“ výroby a spotřeby. Proto 

najdeme v práci hojně zastoupenou nereflektovanou „eko-ideologii“ v pasážích, v nichž autorka jako 

součást rozumných potřeb probírá Fair-trade, bio-produkty, či produkty netestované na zvířatech. 

Esencialistickým přístupem k lidským potřebám si uzavřela cestu k promýšlení „ekologické spotřeby“ 

jako nové konzumeristické strategie.  

 Po formální stránce je práce zvládnutá velmi dobře a ve prospěch autorky hovoří fakt, že si 

vybrala klíčový problém přežití současných společností a současně jedno z nejobtížnějších 

sociologických témat. Na základě výše řečeného se domnívám, že toto téma zpracovala celkově 

dobře a práci doporučuji k obhajobě s tímto hodnocením. 
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