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     Předložená diplomová práce Karolíny Kubové se pokouší v dlouhém časovém období 
komplexně zabývat problematikou teorie sociálních tříd a sociální stratifikace. Přínos textu 
lze spatřovat mimo jiné v detailní analýze teorií od předsociologického či protosociologického 
období až k úvahám posledních dvou nebo třech desetiletí. Jde opravdu o ambiciózní projekt 
diplomové práce, který přináší i určitá rizika, že může docházet například k určitým 
zjednodušením.  

Avšak už na první pohled se ukazuje, že se autorka ve sledované problematice vyzná a že 
dokáže dosti přesvědčivě argumentovat. Daří se jí to i proto, že se opírá o poměrně 
reprezentativní bibliografii včetně zahraničních položek, které jsou uvedeny v samostatném 
seznamu. Vzniká otázka, proč se u všech autorů v soupisu literatury nevyskytují křestní 
jména. Dále v případě Ericha Auerbacha se mohl místo německého originálu uvést český 
překlad jeho knihy Mimesis z roku 1968. Obdobně to  platí o Ernestu Troeltschovi, z jehož 
díla  byl  roku 1934 pořízen výbor Jaroslavem Werstadtem.   

Při podrobném studiu textu diplomové práce se objevují dosti často citace ze sekundární 
literatury. Tak například pro starší období dosti často zaznívají citace z historického lexikonu, 
na němž se výrazně podílel  Otto-Gerhard Oexle. Tento renomovaný německý historik 
v rámci 6. dílu „Geschichtliche Grundbegriffe“ napsal heslo „Stand-Klasse“, na něž autorka 
diplomové práce často odkazuje.  Přitom se  na minimálně třech místech dopouští některých 
nepřesností, když třebas zaměňuje Oexlův výrok za citaci z pojednání historiků Josepha 
Sauera nebo Martina Hengela. Závislost na starší sekundární literatuře je patrná i v případě 
vymezení tříd u Karla Marxe, když se dosti často odvolává na publikaci Karla Michňáka a 
Eduarda Urbánka Společenské třídy (Praha 1964).  

Lze akcentovat tu skutečnost, že pro Karolínu Kubovou je charakteristická úporná snaha 
postihnout problematiku teorie sociální tříd a stratifikace co možná nejšíře. Obrazně řečeno: 
vytvořit vysoce klenutý oblouk od Aristotela až po Ulricha Becka. Určitě by práci prospělo, 
kdyby se například v případě Marxova pojetí více přihlédlo k jeho členění do tří velkých tříd 
se zdůrazněním dělnické a střední třídy. Zároveň podotýkám, že se Marx ve svých 
jednotlivých dílech vyjadřoval k problematice tříd poněkud diferencovaně (viz Německá 
ideologie, Námezdní práce a kapitál nebo Předmluva ke Kritice politické ekonomie). 

Po formální stránce je předložený text přehledně členěn na kapitoly a podkapitoly, v nichž 
se postupně probírají jednotlivé teorie, koncepce a pojetí. Práce se velmi dobře čte, 
nevyskytují se v ní žádné gramatické chyby. Stylisticky je však na některých místech 
poznamenána určitou neobratností.  

Celkově lze konstatovat, že Karolína Kubová ve své diplomové  práci osvědčila schopnost 
získat relevantní údaje ke zvolené problematice. Prokázala, že umí pracovat v určité oblasti 
studia a že dokáže získané poznatky interpretovat. Předložená práce je přijatelně  provedena 
jak po stránce metodologické a teoretické, tak i praktické. Protože autorka podala velmi dobrý 
badatelský výkon, práci lze přijmout jako vhodný podklad k obhajobě.  

 
Závěr: Diplomová  práce vyhovuje stanoveným kritériím, přikláním se ke klasifikaci  
známkou  v e l m i  d o b ř e .  
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