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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 
 
 
 
Typ posudku: vedoucí práce 

Autor/ka práce: David Daneš 

Název práce: Inkonsistence sociálního statusu v ČR: Co ukazuje první dekáda 21. století? 
 
Vedoucí práce: doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. 

Oponent/tka: Mgr. Marta Hiršová 

Navržené hodnocení: výborně  s pochvalou děkana za mimořádnou úroveň bakalářské práce  
 
 
Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií. 
 
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována? 
Výzkumné otázky jsou jasně formulovány a závěry jim plně odpovídají;  práce je výborně 
strukturována. 
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
Práce se opírá o více než 40 relevantních titulů, z toho 20 v angličtině.  
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?  
Práce je opřena o  analýzu 19 reprezentativních souborů, jež jsou k dispozici v archivu dat SoU AV 
ČR. Data jsou účelně popsána. Analýza dat je na profesionální úrovni.    
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
Závěry jsou opřeny o kvalitní analýzu reprezentativních dat, argumenty a závěry  jsou v příslušné 
části práce diskutovány.   
 
5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
Ano, jsou. 
 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
Odkazový aparát je veden bezchybně,  kultura jazyka je na úrovni, po  formální stránce je práce 
bezchybná.  Text a zvolená podoba grafů a tabulek jsou velmi srozumitelné a  instruktivní.    
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
Analýza i výsledná práce jsou bezvýhradně  na profesionální úrovni. Text ve všech parametrech 
splňuje nároky kladené na diplomovou práci, tím spíše  tedy na práci bakalářskou. Autor navazuje 
na publikovaná zjištění týkající se období do konce 90. let a přináší velmi zajímavé výsledky nejen 
věcné, ale také  metodické povahy. Závěry, k nimž autor dospěl, by stály za publikaci v odborném 
tisku (nejspíše v Sociologickém časopise). Pro tento účel by však bylo třeba výrazně zkrátit  
teoretickou část, jež je ovšem pro účely bakalářské práci zcela na místě, a posílit pasáže věnované 
interpretacím autorových  zjištění.        
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8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
Na str. 55 hypoteticky zpochybňujete  oprávněnost interpretace nárůstu konsistence statusu 
v devadesátých letech jakožto indikátoru změn „směrem ke zpevňování stratifikační páteře a 
návratu k přirozenému stavu zásluhovosti, jak ji používá Petr Matějů“. Vysvětlete, prosím, trochu 
obšírněji, co tím chcete říci.    
 
Celkové hodnocení práce: 
Práce je podle mého názoru mimořádně kvalitní a proto  ji jednoznačně navrhuji hodnotit jako 
výbornou. Vzhledem k jejím přednostem uvedeným v bodě 7dále navrhuji autorovi udělit  pochvalu 
děkana za mimořádnou úroveň bakalářské práce.   
 
 
 
Datum: 31.5.2013    Podpis: doc. Jadwiga Šanderová, CSc. 
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