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Posudek na diplomovou práci 

 

Předložená diplomová práce je přepracovanou verzí textu, který Karolína Kubová 

v jeho původní podobě neobhájila. Jedná se o práci teoretického charakteru, v níž se její 

autorka v historicko-sociologické perspektivě zabývá problematikou přístupu k problematice 

společenských tříd a stratifikace v dějinách sociálněvědního myšlení. Práce má dobře 

koncipovanou, logicky uspořádanou strukturu;  její výklad se soustředí na problémy a témata, 

která lze vzhledem k jejímu zaměření považovat za podstatná a klíčová. Autorka se v úvodní 

kapitole vrací k tomu, co by bylo možné označit jako „prehistorii“ problému, k tematice 

historických předmoderních typů stratifikačních hierarchií. Pojednává, jakým způsobem byla 

problematika tříd zachycena před Marxem, a jak bylo toto téma uchopeno Marxem a jeho 

následovníky v marxisticko-leninské ideologii i v západním marxismu.  Pozornost zaměřuje 

rovněž na nemarxistické pojetí tříd a stratifikace (Weber, Sorokin, Warner, Parsons a 

Dahrendorf), Machoninovy výzkumy stratifikace české společnosti, a nakonec i na pojetí tříd 

u Pierra Bourdieua aUlricha Becka.  

Autorka věnovala tvorbě práce hodně úsilí a postup psaní i následných úprav 

pravidelně konzultovala. Nedá se říci, že by současná, druhá podoba textu byla zcela ideální, 

ale je podstatně lepší – jak po odborné, tak i stylistické stránce – než byla původní, 

neobhájená verze.  I v tomto textu zůstaly některé argumentační a formulační neobratnosti, dá 

se však celkově říci, že ty nejzávažnější problémy byly zdárně odstraněny. Domnívám se, že 

v této podobě už studie Karolíny Kubové adekvátním způsobem splňuje požadavky, které 

jsou na práce tohoto typu kladeny, a že je obhajitelná. Doporučuji, aby se v diskusi na 

obhajobě autorka vrátila k problému rozdílu v interpretaci tříd v marxisticko-leninské 

ideologii a v západním marxismu, a pak také k tomu, v čem se shodují pohledy na tuto 

problematiku u jinak odlišných autorů, jakými jsou Pierre Bourdieu a Ulrich Beck. 

Navrhuji, aby tato diplomová práce Karoliny Kubové byla hodnocena jako velmi 

dobrá. 
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