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Studentka Tereza Krausové se ve své práci rozhodla věnovat analýze konzistence sociálního 
statusu v transformující se české společnosti. Klade si otázku, zda dochází k nárůstu či 
poklesu statusové konzistence v české společnosti v průběhu 90. let, to znamená 
k propojování či rozvolňování vazeb mezi  vzděláním, povoláním a příjmem.  
 
Na úvod práce studentka věnuje vymezení základních pojmů a konceptů, se kterými pracuje a 
dále také představení příspěvků jednotlivých autorů k otázce změny statusové konzistence 
v době transformace společnosti a důsledkům této změny. 
 
Hlavní část práce pak tvoří představení analýz dvou českých výzkumných týmů. Jedná se 
jednak o analýzu P.Matějů a M. Kreidla a dále P. Machonina, jež se obě věnují analýze 
sociálně-ekonomického statusu. 
Studentka v této části prezentuje vybraná data z jednotlivých výzkumů a také analýzu těchto 
dat. U analýzy však není jasné, zda autorkou je samotná studentka, jež provedla analýzu na 
základě předložených dat nebo tuto analýzu zpracovaly výzkumné týmu. V textu  chybí 
odkazy na zdroje  a tak se dá předpokládat, že analýzu dat  provedla sama autorka. Na druhé 
straně v úvodu práce autorka uvádí, že tato část je kompilací uvedených prací. Pokud by se 
jednalo o kompilaci textů jiných autorů a ne text studentky, pak bych musela konstatovat, že 
se Tereza Krausová dopustila jedné ze zásadních chyb, a to prezentace textu jiného autora bez 
uvedení zdroje.   
      
Na závěr studentka v úvodu práce plánovala jednak zaměřit se na to, „zda se výchozí 
hypotézy shodují se závěry vytvořenými na základě jednotlivých analýz“ (str.2) a dále chtěla 
srovnat přístupy ke zkoumání problému statusové konzistence.   
Zde bych chtěla poukázat na několik problémových bodů.  
Zaprvé, z práce není patrné, jaké jsou zmiňované výchozí  hypotézy. Proto bych požádala 
studentku, aby tyto hypotézy v rámci obhajoby představila.  
Zadruhé, v závěru práce se studentka nevěnuje ani okrajově srovnání hypotéz a závěrů.  
Doufám tedy, že se tomuto srovnání bude studentka věnovat při obhajobě. 
Zatřetí v závěru se studentka nevěnuje ani srovnání výsledků dvou prezentovaných výzkumů, 
konkrétně pak neprezentuje odpovědi na otázku, kterou si klade v úvodu práce, „zda dochází 
k nárůstu či poklesu statusové konzistence v české společnosti v průběhu 90.let“.     
Začtvrté závěr práce má minimální rozsah - jednu stranu.  
 
Závěru práce předchází jedna kapitola (rozsahem také ne velká – 1 str.), ve které se studentka 
pokusila o srovnání přístupů ke zkoumání problémů statusové konzistence dvou 
představených týmů. Toto srovnání je však velice povrchní. Jedná se spíše o popsání přístupů 
jednotlivých týmů než o srovnání. Nepřichází ze žádnými závěry či doporučeními pro další 
výzkum statusové konzistence. 
 
K formální ani stylistické úrovni práce nemám připomínky. Studentka využila několik desítek 
literárních zdrojů, a to i zahraniční literatury.    
 



Vzhledem k výše zmíněným nedostatkům navrhuji práci hodnotit     body, pokud však 
studentka v rámci obhajoby bude schopna hlavně doplnit informace, které chybí v závěru 
práce.  
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