
Posudek na diplomovou práci Lucie Reitmaierové „Rozumné potřeby versus 
konzumní životní styl“

Předkládaná diplomová práce na aktuální téma má sice spíše teoretický charakter, ale 
k vykreslení reálné situace a argumentaci velice často využívá konkrétní data z empirických 
sociologických výzkumů. Práce má logickou strukturu (až na jisté diskuzní momenty zmíněné 
dále), výklad je postupný.
První část je věnována rozumným potřebám a ekologickému (šetrnému atd.) životnímu stylu. 
Historizující teoretická kapitola zmiňuje výchozí teze od antické filozofie až k osvícenectví 
(mimochodem, proč „historie“ končí osvícenectvím?). Další kapitola se týká důvodů a 
okolností současné dobrovolné skromnosti a na toto téma pak diplomantka svým způsobem 
navazuje v pozdější kapitole o důvodech neskromného a neekologického životního stylu –
oceňuji, že se v této souvislosti zmínila i o skupině „nedobrovolné skromnosti“ (tak, jak to 
odpovídá realitě, přestože se na tuto okolnost často zapomíná). Ekologický životní styl je zde 
pojímán na rovině praktik, praxe – nikoli proklamativní prohlášení, ale konkrétní příklady 
toho, jak lze žít „střídmě“ a „ekologicky“ v nejrůznějších aspektech a průřezech běžné 
každodennosti každého člověka. Ekologické organizace a ekoterorismus poněkud tematicky 
vybočují ze zastřešení problematikou ekologického životního stylu. 
Druhá část textu je věnována konzumnímu životnímu stylu, jsou zde hutně pojednány 
základní momenty konzumu, které jej dnes ovlivňují. Možná právě snaha o hutnost (jinak 
chvályhodná) stojí za určitými nepřesnostmi nebo „nedořešenostmi“. Relativnost konzumu 
bych více zdůraznila (nikoli jen dílčí poznámkou pod čarou na str. 56) - konzumenství může 
existovat i ve společnostech, které nepatří k nejbohatším a není zde široká nabídka zboží, 
protože podstatné není vlastněné množství věcí samo o sobě, ale místo, které konzum 
v životě člověka zaujímá. „Zábava“ je příliš široký pojem, než abychom mohli tak 
jednoznačně konstatovat, že právě na ní šetří lidé nejvíce (pokud je např. nutné omezit 
spotřebu).
Určité závěry jsou v práci de facto tři (nekonstatuji to to rozhodně jako kritiku) – rysy 
určitého vyvrcholení textu, jeho shrnutí mají i dvě poslední kapitoly. Kapitola o srovnání 
rozumných potřeb a konzumního životního stylu je podle mého názoru koncipována správně 
(nejde jen o protiklady, mají i leccos společného), i když některé uváděné společné momenty 
mě právě nepřesvědčily. V kapitole o vyhlídkách do budoucna v ekologické rovině bych 
uvítala, kdyby autorka vycházela z původní práce R.Ingleharta a nikoli jen z druhé ruky 
(vzhledem k významu hodnot v dané problematice bych očekávala, že pasáž o hodnotách 
bude důkladnější a patrně i umístěná někde k začátku textu). 
Práce je psána srozumitelně a čtivě, bohužel oplývá také množstvím chyb v interpunkci. 
Autorka dodržuje pravidla citací a celkově etiku vědecké práce (v některých pasážích sice 
čerpá hlavně z publikací Librové a Kellera, ale vzhledem k tomu, že se jedná o renomované 
české autory zabývající se velmi často souvislostmi daného tématu, považuji to za 
pochopitelné).

Závěr: Diplomová práce podle mého názoru splňuje požadavky na tento typ prací kladených 
a proto ji doporučuji k obhajobě, a to s navrhovanou předběžnou klasifikací velmi dobře.
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