
Oponentský posudek na doktorskou práci  Terezy  Bariekzahyové  Osobnost  jedince v procesu 
dosahování sociálního statusu – směrem od sociální reprodukce k hledání zdrojů mezigenerační  
vzestupné sociální mobility; katedra psychologie PedF UK v Praze, 2012

Doktorandka T. Bariekzahyová odevzdala práci na pozoruhodné téma, které se pohybuje na hranici 

mezi sociologií a psychologií – a to práci věnovanou vzestupu na vertikální mobilitě. Práce obsahuje 

na  160  stran  poměrně  hutného  textu,  s.  161  –  172  jsou  rozsáhlým seznamem české  a  anglické 

literatury, s. 173 – 199 je tvořena přílohami. 

První  rozsáhlá kapitola je věnována problematice sociální stratifikace,  subkapitoly tvoří  vymezení 

základních  pojmů  práce,  otázky  sociální  reprodukce  (včetně  vzdělanostní  reprodukce  a  otázky 

rodinného původu),  problémy sociální mobility a specifika sociální  stratifikace v České republice. 

Druhá rozsáhlá kapitola je zasvěcena psychologickým problémům, kde se autorka v podkapitolách 

věnovala vymezení  psychologických pojmů,  utváření  osobnosti  v socializačních procesech a jedna 

podkapitola  je  věnována  přehledům nekognitivních  charakteristik  osobnosti.  Třetí  velký  okruh  je 

připsán propojení sociologických a psychologických hledisek, v níž je připravena teoretická báze pro 

empirický  výzkum.  Následující  empirický  výzkum je  na  s.  89  -  143;  od  s.  144  –  159  autorka 

předložila rozsáhlou diskusi k výzkumu a shrnutí výsledků. Závěry práce jsou na s. 160.

K předloženému textu práce lze vznést  některé připomínky.  Na s.  9.  a  11.  autorka uvádí  klíčové 

pojmy práce v poznámkách pod čarou, šťastnější by bylo je uvést přímo do textu práce. Výklady dané 

problematiky by občas mohly být sevřenější, neboť jak věděl již Aristotelés, věda má představovat 

zkrácený zápis poznávaných skutečností. 

Na s. 14 je uveden bez komentáře a souvislostí graf, který je v naprosto stejné verzi uveden ještě 

jednou na s. 81.  Lze doporučit vyšší opatrnost v interpretaci závěrů Bernsteinovy teorie jazykových 

kódů (s. 26-28), zvláště pak v této souvislosti probíraný výzkum Knausové (který není uveden jako 

výzkum; chybí cíl, hypotézy, metody, vzorek…) u něhož lze mít jisté pochybnosti o tom, zde nejde i 

o jiné než jazykové faktory. Je otázkou, zda Illichova kritika vzdělanostních nerovností v Odškolnění  

společnosti je zcela relevantní pro dnešní středoevropské podmínky. Autorka na s. 69 – 70 uvádí tzv. 

„Rubicon“ model, ale čtenáři není jasné, jakou má souvislost s tématem práce.

Vstup do empirické části je zvláštní. Na s. 80 bez předchozího uvedení cílů výzkumu autorka stručně 

uvede kapitolu 2 (III.  Oddílu práce),  v níž na necelé půlstraně konstatuje, jak rozdělila výzkumné 

otázky.  (Vymezení  cíle  výzkumu v textu postrádám;  čtenář  si  zřejmě má  vyvodit,  že  jde  o téma 

výzkumu uvedené názvem celé práce.)  Na další  straně (s.  81) je uveden výše zmíněny graf  (bez 

vysvětlivek) a následuje subkapitola Osobnost v rámci rodinné socializace (Vliv původu na utváření  

osobnosti jedince), což je text na necelou stranu, text, jehož umístění do daného kontextu je nejasné. 

Ale od následující stránky autorka začne uvádět jednu hypotézu práce za druhou (s. 83 - 88).  Teprve 

po uvedení hypotéz, začíná další kapitola nazvaná Empirická část (s. 89)!!! Subkapitolka 2.3 se skládá 

ze dvou citací bez dalšího komentáře (s.18 - 29); citace by neměly nahrazovat autorský text. Není 

jasné,  proč  výraz  Sebeúcta  autorka  píše  s velkým  S,  podobně  jako  Vůle  s velkým  V  (podobně 
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Svědomitost,  Neuroticismus,  Extraverze, Otevřenost,  Přívětivost (s.73 - 74)),   když je možné tyto 

výrazy uvádět jako klíčové pojmy kursívou, v uvozovkách apod. 

Empirická část neznamená, jak by čtenář čekal, popis výzkumu autorky, ale pokračování teoretické 

části  –  rozbor  celé  řady  výzkumů.  Autorka  pak  probírá  otázky sebeúcty,  vůle,  locus  of  control, 

výchovných stylů (s. 96) sociální mobility (s. 99) etc. Pak následuje kapitola 3. Výsledky výzkumů (s. 

100an.),  která obsahuje řadu grafů,  které většinou nejsou tak pospány,  aby se v nich čtenář mohl 

snadno orientovat.  Podobný problém lze  mít  i  s grafy uváděnými  v textu  a  shrnujícími  výsledky 

šetření. 

Za nejzávažnější problém práce považuji  design výzkumu, v němž není jasné, jak vlastně autorka 

dospěla k výsledkům,  které jsou uváděny v grafech a tabulkách.  Zřejmě,  rozumím-li  jejímu textu, 

převzala  empirická  data  z výzkumů  jiných  autorů  (s.  89  an.),  které  uvádí  na  počátku  kapitoly o 

empirických  výzkumech.  Tak  se  výzkumná  část  nedá  prověřit  a  nejsou  jasné  vzorky,  způsob 

zpracování dat apod. To znamená, že výzkum nelze ověřit ani k němu vznášet věcné připomínky. Je 

například  otázkou,  zda  výklad  uváděný  již  k jednotlivým  hypotézám,  neměl  být  součástí 

propracované teorie. Například vyhodnocení hypotézy 3. a 4. na s. 108 je pro mne nepochopitelné; 

autorka konstatuje potvrzení hypotézy, ale nevím na jakém základě. 

Autorka v diskusi a shrnutí  výsledků na s. 144 odkazuje na výzkum „Distinkce a hodnoty 2008“, 

z něhož zřejmě čerpala v empirické části, ale při obhajobě bude třeba vyjasnit, co jsou převzatá data – 

a  jak  s nimi  po  převzatí  vlastně  nakládala.  Po  dlouhé  diskusi  jsou  závěry  celé  práce  na  s.  159 

překvapivě lapidární.

Celkové hodnocení  práce:  Klady práce jsou nesporné.  Prvním je  volba skvělého tématu.  Dále  je 

patrná snaha vyrovnat  se souborem relevantních teoretických konceptů, které se vztahují  k tématu 

práce (autorka připomíná  výzkumy P.  Baua a D. Duncana;  Sewela a Hausera,  Mareho na něhož 

navázali R. Breen a Johnson, Rafteryho a Hoity, - a Lukase). Podobně pečlivě mapovala problematiku 

vzdělanostní reprodukce,  kde vedle jiných připomíná dílo P.  Bourdieua,  problematiku jazykových 

kódů  B.  B.  Bernsteina,  I.  Illiche  a  mnoha  dalších.  Autorka  poměrně  přesně  interpretuje  řadu 

sociologických a psychologických autorů, problém ovšem má čtenář v tom, že je nucen hádat, jak 

vlastně na danou problematiku nahlíží ona sama. Za dobrý vhled do problematiky lze považovat i část 

empirického  oddílu,  který  obsahuje  kasuistické  studie.  Její  náhled  či  mínění  se  jakoby  ztrácejí 

v záplavách interpretací, dat či tabulek. 

Práce  je  psána  neobyčejně  kultivovaně,  rukopis  je  veden  vzorně  a  jazyková  stránka  textu  je  na 

vynikající  úrovni.  Jak  bylo  uvedeno výše,  značné  rozpaky budí  tzv.  empirická  část,  kde  je  řada 

výsledků (vyhodnocení hypotéz) uváděna tak, že je nelze potvrdit, ani vyvrátit. Zde také bude třeba 

při obhajobě jasně vyložit metodologii výzkumu a autorský přínos doktorandky.  Teprve bude-li tato 

část připomínek relevantně zodpovězena, lze hovořit o doporučení udělit titul Ph.D.

V Praze 27. 5. 2012                                                                                           doc. PhDr. Jaroslav Koťa
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