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Práce se zaměřuje na měření „vývoje postmaterialismu“ v ČR s přihlédnutím 
k porovnání let 1999 a 2008. teoreticky práce vychází z pojmu postmaterialismus , jenž byl 
vygenerován R.Inglehartem na samém prahu 70.let minulého století. Explorativní analýza dle 
autora ukazuje určitý pokles postmaterialismu v české populaci ve spojitosti s měnícími se 
širšími kontexty každodenního života a pokouší se nastínit faktory vysvětlující tento proces. 
Metodologicky se upozorňuje na vliv kontextu dotazování. Autor se nevěnoval širším 
teoretickým souvislostem societárních transformací u nás i ve světě.

V první části práce se autor pokusil o kritické zhodnocení původního Inglehartova 
konceptu postmaterialismu jako zároveň empirického nástroje měření a ambici postihovat 
obecnou sociokulturní změnu jako změnu hodnotových postojů. Autor ukázal nezbytnost 
komplexnějšího přístupu k výzkumu faktorů vývoje postmaterialismu, nikoli faktorů čistě 
ekonomických v podobě např. dychotomie „dostatek- nedostatek“, kterou charakterizuje jako 
ekonomický monokauzalismus (s.15 ad). Zásadní námitku představuje omezení 
monokauzalismu při explanaci faktického chování lidí a změn ve způsobu života lidí.
Skutečnost, že se autor nevěnoval širším teoretickým souvislostem societárních transformací 
u nás i ve světě souvisí s jeho limitovanou analýzou „kontextu“ v podstatě daného rozborem 
sekundárních dat převážně deskriptivních výzkumů, jež jsou poplatné Inglehartově 
metodologii ve druhé části práce.

Ve druhé části se autor věnuje vývoji postmaterialismu  v ČR a opírá se přitom o data
ve výzkumech EVS z let 1991, 1993, 1999, 2008 s identifikací trendu „rematerializace“ 
vyjadřované růstem počtu respondentů s materialistickými postoji a zároveň udržování počtu 
smíšených i postmaterialistů, přičemž smíšené postoje dominují a největší nárůst 
postmaterialismu je u lidí staršího věku (s.29). 

Moje hlavní námitka a otázka pro obhajobu: v závěru celé práce autor dochází 
k tvrzení, že pokles postmaterialismu mezi roky 1999 a 2008 je spojen právě s ekonomickými 
důvody. Zejména s inflací a růstem ceny pohonných hmot. Tento závěr vyznívá však spíše 
ekonomisticky a vyvolává otazník, zda tedy není v rozporu s předchozí kritikou konceptu 
postmaterialismu prezentovanou v první části práce? Toto by mělo být podle mého názoru v
závěru celé práce autorem zevrubněji argumentováno.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat velmi dobře. 
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