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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? 

 

Autor si stanovil velmi ambiciózní mnohovrstevný cíl, který v empirické části zcela určitě naplňuje. 

Mám pouze výhrady k tomu, že práce je prezentována jako teoreticko-empirická. Domnívám se, že 

se jedná o práci ryze empirickou, jejíž přínos je meritorního charakteru. Teoretický kontext je (nebo 

by měl být) standardní součástí každé kvalitní empirické práce. Vzhledem k tomu, že teoretická část 

nepřináší teoretické inovace či významnější kritiku stávajících koncepcí, ale přináší standardní 

přehled – nebo-li uvádí čtenáře do teoretického kontextu, zdržela bych se toho nazývat práci 

teoreticko-empirickou. 

 

Cílem teoretické části, jak uvádí autor, je: „předložit ucelený přehled vývoje použití konceptu 

inkonzistence statusu v zahraniční a následně i v české (československé) sociologii. (s.2) 

 
Cíl empirické části autor nejlépe shrnuje v závěru: „doplnit již analyzovaná data o výstupy za chybějící 

roky…popsat vývoj základních metrik inkonzistence statusu v dalších více než deseti letech, které zatím 

analyzovány vůbec nebyly, a přispět tak k dosavadnímu poznání v oblasti tohoto jevu.“ (s.58) 
 

V empirické části si autor klade za cíl odpovědět na následující výzkumné otázky a testovat 

příslušné hypotézy: „1:Pokračuje trend snižování statusové inkonzistence v ČR popsaný v 

devadesátých letech oběma skupinami autorů i nadále? H 1: Konzistence statusu se v dalších letech 

vyvíjí stoupajícím trendem. 2: Jak se v dalších letech vyvíjí váha jednotlivých proměnných v celkovém 

socio-ekonomickém statusu? H 2: Nedochází k žádné významné změně faktorových zátěží jednotlivých 

proměnných v dominantním faktoru. 3: Jak se vyvíjel vztah subjektivního sociálního statusu k 

jednotlivým statusotvorným proměnným? H 3: Subjektivní status souvisí se složkami objektivního socio-

ekonomického statusu mírou, která se v čase výrazně nemění. 4: Lze najít oporu pro strukturální model 

vztahu sociálního dílčího statusu a ekonomického dílčího statusu vůči subjektivnímu statusu i v datech o 

současném stavu české společnosti? H 4: Model má oporu ve výběrových datech pro rok 2012.“ (s.32-

33) Na základě zjištěného vývoje míry konzistence statusu autor formuloval ad–hoc doplňující 

výzkumnou otázku a hypotézu: „5: Existuje vztah mezi mírou konzistence sociálního statusu a 

meziročním vývojem hrubého domácího produktu ČR? H 5: V dostupných datech lze nalézt vztah 

konzistence statusu a vývoje HDP.“ (s.33) 
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2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné 

texty? 

 

V první polovině teoretické části autor čerpá výhradně z české literatury, což je škoda, protože 

existuje dostatek zahraničních článků, které diskutují předmětné téma. Dokonce jedna podkapitola 

(s. 7-9) čerpá pouze z jednoho českého autora. Osobně se domnívám, že nepůsobí příliš dobře 

čerpat ve větší míře od jednoho autora. Zde to dokonce působí dojmem, jako by struktura práce byla 

inspirována monografií vedoucí práce (ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Sociální stratifikace: problém, 

vybrané teorie, výzkum. Praha: Karolinum, 2000, 2004, 172 s. Studijní texty (Slon), 32. sv. ISBN 80-

246-0025-0.). Tento na literaturu nepestrý začátek autor naštěstí zachraňuje v druhé polovině 

teoretické části, kdy používá již převážně zahraniční literaturu a cituje různé autory. 

 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod 

jejich analýzy?  

 
Výběr sekundárních dat a metod analýzy odpovídá stanovenému cíly. Autor precizně popisuje úpravu 

dat a použité metody. V příloze dokládá technickou dokumentaci jednotlivých souborů.  

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Prezentované výsledky a jejich interpretace spolu s metodologickou diskuzí a kritickou sebereflexí 

aplikovaných metod (viz např. s. 54 a 56) poskytuje dostatečně kvalitní oporu představeným 

závěrům. 

 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění 

převzatých? 

 

Autorova tvrzení většinou otevírají a uzavírají kapitolu. Střední části kapitol tvoří téměř výhradně 

převzatá tvrzení. (např. s.15-16) Škoda, že autor zařazuje své vlastní komentáře méně často. Na 

několika místech (především diskuze a závěr) ukazuje, že vlastní invence je přínosná. Tedy ano, 

v práci lze jasně rozlišit autorova tvrzení a zjištění od převzatých částí. 

 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

Jazyková úroveň textu je netriviální. Práce je srozumitelně napsaná a dobře strukturovaná. Citace 

literatury je v zásadě v pořádku. Drobné výhrady mám ke způsobu označování tabulek. Osboně 

bych preferovala jednodušší způsob prezentace titulku a zdroje. Autor uvádí titulek i pod tabulkou. 

Zdroj je uveden pod titulkem, a to v podobě kompletní bibliografické citace. (např. s.6, 28)  

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li 

jaké). 
Oceňuje, že autor v závěru diskutuje omezení aplikovaných metod, což svědčí o schopnosti sebereflexe. 

Například autor uvádí: „…za slabou stránku použité metodologie považuji silnou roli příjmu, který je 

hybatelem změn v celkové metrice konzistence a odráží tak příliš silně ekonomickou situaci a situaci na 

trhu práce. Tato nevýhoda je vyvážena relativní jednoduchostí a snadnou dostupností potřebných 

proměnných pro detailní analýzy. Přestože analýzy vychází z pořadových korelací, které nejsou citlivé 

na změnu v kategorizaci proměnných v porovnávaném období, by bylo zajímavé prověřit, zda mají tyto 

rozdíly systematický vliv na prezentované časové řady…Dalším problematickým bodem je vhodnost 
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použití faktorové analýzy a modelování pro tuto problematiku obecně. Jedná se o aplikaci takříkajíc 

obrácenou naruby. Sociální status je sociologický konstrukt, u kterého je poněkud problematické 

uvažovat, že by jakožto latentní proměnná ovlivňoval to, jaký máme příjem, jakého dosáhneme vzdělání 

či jaké povolání vykonáváme. To je ale typický model faktorové analýzy – vzpomeňme příklad z 

psychologie: latentní proměnná intelekt je saturována výsledky v jednotlivých IQ testech, které přímo 

ovlivňuje. Přesto mají strukturní modely ve výzkumu statusu a jeho dosahování dlouholetou tradici a 

plní svojí funkci – redukují pro-měnné do souhrnných statusových metrik a vysvětlují existující vztahy 

mezi proměnnými.“ (s. 56) 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 
Autor si sám v závěru (s. 59) pokládá zajímavé otázky, proto navrhuji, aby nastínil, jak by konkrétně 

zkoumal vývoj „…inkonzistence statusu v dílčích skupinách ekonomicky aktivní populace, ať už 

srovnání mezi muži a ženami nebo porovnání na základě sektoru ekonomiky, ve které je jedinec 

zaměstnán…“. Dále by mohl autor nastínit potencionální problémy navrženého výzkumu.  

 

 

Celkové hodnocení práce:  

 

výborně 
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