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Kristina Veinbender si jako téma své bakalářské práce vybrala problematiku luxusu 

v současném postmoderním světě. Kladla si otázku komunikace luxusu v rámci prodejen 

s dětskými oděvy. Data pro její zodpovězení získala na základě etnografického výzkumu, jako 

insider – zaměstnanec sítě prodejen s dětským luxusním zbožím. 

 

Svou práci autorka primárně ukotvila v literatuře týkající se luxusu. Vyšla z klíčových autorů, 

kteří se danou problematikou zabývali, aby vysvětlila, jak současná postmoderní společnost 

nahlíží luxus, jaký je jeho smysl pro jedince a do jaké míry je či není nutně ostentativní. 

V této části tedy konstituovala luxus jako klíčovou kategorii, se kterou dále pracovala. 

 

Jak již bylo řečeno, zajímalo jí jaak se v rámci prodejních praktik komunikuje luxus. Zajímalo 

jí jak je tento zprostředkován a zprostředkováván. Proto provedla půlroční zúčastněné 

pozorování ve dvou prodejnách a polostrukturované rozhovory se svými kolegyněmi, které 

jsou v bezprostředním kontaktu se zákazníky – druhým pólem či stranou vzájemné 

komunikace. 

 

Výklad pak strukturovala podle několika sfér, které se na komunikaci luxusu podílejí: prostor, 

věci, služby a lidé. Text nepojala jako pouhý popis s  interpretacemi, ale systematicky 

pracovala s literaturou, aby své porozumění sociální realitě diskutovala a podpořila o 

poznatky a interpretace odborníků. V tomto ohledu je práce s literaturou skutečně na 

vynikající. Kromě toho práce přináší i poznání v oblasti migrací. Ukazuje na to, jak migrace 

ustanovuje v sociálním prostoru nové instituce, a disponuje potenciálem, který se podílí i na 

proměně kulturních preferencí populace. 

 

Autorka si zvolila neotřelé téma, které úspěšně zpracovala. Práce vyniká srozumitelným 

akademickým jazykem. Trpí sice překlepy a gramatickými chybami, nicméně ne ve větším 

rozsahu než jiné práce. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji výbornou. 
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