
Posudek vedoucího práce  
na bakalářskou práci Terezy Krausové 

 
„Prom ěny statusové konzistence v české společnosti pod roce 1989“ 

 
 

Kontext vzniku bakalářské práce: 

Téma bakalářské práce si Tereza zvolila poměrně snadno. Projevovala zájem o sociologii, 
navštěvovala přednášky této orientace a sledovala také odbornou diskusi, která v tomto oboru 
probíhala. Tyto okolnosti ovlivňovaly naši diskusi o tom, jaké téma by bylo nejvhodnější 
z hlediska jejího zájmu a odborné zkušenosti. Sama vystihla význam tématu sociální 
nerovnosti a stratifikace pro současnou českou společnost i příhodnost jeho zkoumání nejen 
z hlediska jeho praktického významu, ale i z hlediska poznávacího. Radikálně probíhající 
sociální změny v transformujících se zemích vytvářejí mnohem příznivější předpoklady pro 
poznání strukturních souvislostí než stabilizované sociální režimy. Tento předpoklad se 
odrážel i v tematické orientaci domácí sociologické  komunity: téma sociálních nerovností  a 
sociální struktury přitahovalo nejen zájem výzkumníků, ale na tomto problému krystalizovaly 
různorodé teoretické přístupy. Tyto okolnosti ovlivnily volbu tématu bakalářské práce: reflexe 
dvou teoreticky odlišných teoretických přístupů ke zkoumání sociální mobility, resp. změn 
v sociální struktuře. Téma je sice úzce zaměřeno, avšak nabízí několik výhod: (i) vhled do 
teoretického pozadí výzkumu konkrétního sociálního jevu, (ii) možnost osvojení 
metodologického zázemí empirických výzkumů i jejich různých metodik a (iii) reflexi 
významného sociálního jevu i jeho spojitosti s každodenním prožíváním současnosti i různých 
pokusů o jeho politickou legitimizaci. Otázku, zda a jak byla tato možnost využita, si položím 
až při hodnocení práce.  

Pojetí práce a dosažené poznatky: bakalářská práce je rozdělena do čtyř částí – úvodu, 
analýzy statusové konzistence / inkonsistence, srovnání dvou zvolených přístupů (Matějů, 
Machonin) a závěrečné shrnutí. V úvodu je formulován cíl práce a s ním spojené poznávací 
problémy. Cílem práce je využití existujících teoretických i metodologických přístupů, které 
byly uplatněny při zkoumání konzistence sociálního statutu v české společnosti procházející 
sociální transformací (s. 1). Cíl je následně  zpřesněn na objasnění klasického teoretického 
přístupu a jeho metodologických konsekvencí, na způsob výběru proměnných a zdůvodnění 
zvoleného tématu (s.1). Druhá část prezentuje argumentační „materiál“, který je v práci 
analyzován: přístupy a poznatky prezentované P. Matějů (a kol.) a P. Machoninem (a kol.). 
Oba autoři jsou důkladně představeni, i když text k poznatkům P. Machonina je rozsáhlejší a 
podrobnější (souvisí to však se sofistikovanjěším přístupem P. Machonina). Srovnání přístupu 
obou autorů a stručný závěr jsou pak uvedeny na posledních dvou stranách. 

Práce nechce dosáhnout nové poznatky. Je spíše orientována na aktuální problém, který se 
vyznačuje rozdílnostmi v teoretických přístupech, v metodologickém zpracování a dostatečně 
rozvinutým empirickým zázemím. Řešení tohoto problému také nabízí možnost, aby autorka 
prokázala schopnosti takto strukturovaný problém si osvojit a kompetentně ho prezentovat.  

Hodnocení práce: Při hodnocení práce vycházím zejména z cíle a formulovaných problémů, 
které si Tereza stanovila a kladu si otázku, zda se jí podařilo je splnit. Beru také v úvahu, jaké 
poznávací možnosti zvolené téma a přístup nabízí a zda tyto možnosti Tereza využila a 
dovedla je zapojit do své argumentace.  Stanovený cíl - využití existujících teoretických i 
metodologických přístupů, které byly uplatněny při zkoumání konzistence sociálního statutu 
v české společnosti procházející sociální transformací – byl naplněn. Teoretický rámec byl 
objasněn jak s ohledem na odbornou diskusi k danému tématu ve světě, tak i na tradiční 



teoretické přístupy k pojetí sociální stratifikace (Marx, Weber). Metodologické otázky 
výzkumu sociálních nerovností byly prezentovány při diskusi výzkumných výsledků 
dosažených Matějů i Machoninem. Zejména poznatky P.Machonina, které byly věrně 
interpretovány, umožňují porozumět sociálně stratifikačním procesům, které probíhaly v ČR 
v 90. letech. Jejich longitudiální zobrazení, které se snažil Machonin využít ve vztahu ke 
svým výzkumům z 60. let minulého století, vhodně podporují autorčinu ambici porozumět 
sociálně diferenciačním procesům po roce 1989, jejich závislosti na dlouhodobě pěstovaných 
a usazených antimeritokratických nivelizačních strukturách a vlivu radikálně se prosazujících 
politických mocenských změn po roce 1989. Z tohoto hlediska je pozornější analýza 
Machoninova přístupu odůvodněná. Srovnání obou přístupů dobře vystihuje rozdílné 
poznávací pozice obou zvolených autorů. Práce je po formální stránce dobře zpracována, i 
když některé nepřesné formulace by se při důkladnější kontrole textu nemusely v něm objevit.  

Připomínky, které chci k práci formulovat, se týkají dvou otázek: (i) teoretické zobrazení a 
využití daného tématu a (ii) některých argumentů, které jsou jen konstatovány, avšak 
vyžadovaly by zdůvodnění. Výběr otázek zdůvodňuji a současně je formuluji jako otázky, ke 
kterým by se měla Tereza vyjádřit v diskusi. 

• Tereza poukazuje na význam vzdělání v sociálně diferenciačních procesech a v této 
souvislosti odkazuje na přínos Sorokina. Oba srovnávaní autoři již pracují s novějšími 
autory a koncepcemi. Otázka tedy zní: jak je v současných sociologických koncepcích 
hodnocena úloha vzdělání a vědění, jaké novější koncepční zdroje oba autoři využívají? 

• Oba analyzované výzkumy sociální stratifikace se opírají o předpoklad, že střední třída 
představuje významnou ( a rozsáhlou) sociálně stabilizující vrstvu formující se na 
principech konzistentního sociálního statusu. K procesu ambivalentního formování střední 
třídy v ČR přináší zajímavé poznatky Machonin. Otázka pak zní: platí vskutku 
předpoklad, že v současných (post-) moderních společnostech hraje střední vrstva sociálně 
stabilizující úlohu? Jak lze v tomto smyslu hodnotit ambivalentní jevy při formování 
střední vrstvy v ČR po roce 1989?¨ 

• Tereza argumentuje dvěma tvrzeními, které by měly být zdůvodněny. První se týká 
tvrzení, že odvětví hrají důležitou úlohu při formování statusové konzistence; další pak 
uvádí, že principy meritokracie v ČR se v 90. letech prosazují výrazněji v soukromé než 
ve veřejné sféře. Navrhuji, aby Tereza obě tvrzení zdůvodnila v diskusi.  

Návrh bodového hodnocení:  práci hodnotím jako velmi dobrou,  v pásmu 34-36  kreditů. 

 

Mőller Karel.  

V Černošicích, 9. srpna 2006 
 


