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Tématem diplomové práce Martiny Maierové se stala role trendových věcí při 

vyjednávání pozic dětí ve vrstevnické skupině. Založila ji na empirickém výzkumu. Problém 

sledovala u žáků osmé třídy. 

 

Svá zjištění dala Martina Maierová do kontextu s odbornou literaturou. Provedla 

rešerši relevantních textů, aby etablovala klíčové pojmy, které se staly osou interpretace. 

Pojmy však neprezentuje jako pouhé definice, ale dává je vždy do souvislosti s komunikací a 

vyjednávání pozic ve vrstevnických skupinách. Celkově lze říci, že rešerše literatury je 

vynikající jak volbou textů, tak strukturací problému a schopností vždy shrnout klíčové teze, 

které 1. argumentují opodstatněnost kladených otázek 2. posléze vstoupí do diskuse. Již zde 

se otevírá otázka, která se vynořuje i dále v textu: jsou deklarované postoje (nematerialistické) 

výrazem vnitřního postoje mladých lidí či vnější konformity? (viz výzkum Bariekzahyové, 

s.32). 

 Vlastní výzkum pojala Martina Maierová velmi ambiciózně. Rozhodla se pro 

kombinaci několika metod sběru dat, tak aby identifikovala sociální hierarchii sledované 

třídy, hodnotové orientace jejích členů a způsoby jednání a jejich důvody. Použila tedy 

dotazníky, zúčastněné pozorování a s informátory vedla rozhovory. Získala impozantní sumu 

dat. Ta prezentovala ve výše uvedené logice. Na textu je vidět, jak data získaná na základě 

dotazníku ožívají v důsledku informací získaných při bezprostředním kontaktu s informátory. 

Nicméně ani výtěžnost dotazníku nelze podceňovat. 

Z hlediska obsahu hledala tedy autorka nejprve odpověď na otázku, jaká je struktura 

třídy, jaké atributy prestiže (resp. na čem je založena prestiž) sociálně nejzdatnějších x 

sociálně slabých jedinců. Zajímavé je, že děti se ve svých výpovědích jen částečně přiblížili 

kategorizaci Benoit –Smullyana  (obdiv, úcta a nápodoba, zdrojem ponaučení a centrem 

přitažlivosti). Informátoři kategorizaci viděli více dialogicky. Prestiž má nejen ten, kdo si ji 

zaslouží (dovednostmi a vzhledem), ale také ten, kdo si ji dokáže zjednat a komu je prokazována. 

Překvapivě se ale zdá, že právě prokazování úcty ve výzkumu se neukázalo jako klíčové kritérium 

(s. 63). Autorka by toto mohla v rámci obhajoby doplnit. Za vyzdvižení stojí pasáže o vyjednávání 

prestiže. Zde se ukazuje, že nejde o věci samy o sobě, že mají nějakou kontextovou hodnotu, jsou 

to vyjednané artefakty, s kterými musí být adekvátně zacházeno, aby byla prestiž udržena (viz 

krásný nález o Cecili a jejím skrývání drahých věcí s. 77). Možná právě ona „nearbitrární“ 

hodnota věcí (to že je vyjednávaná) přispívá k deklarované prohlédavosti vůči materiálnu. Celý 

text pak graduje v diskusi. Zde autorka nejen pracovala v logice prezentace dat, ale také nabídla 

částečně pohled na data v kontextu sociometrie třídy. Vyzdvihla Nelu – chlubičku a zoufalkyni, 

která by v rámci tématu také skýtala prostor pro hloubkovou analýzu – to je ale mimo stanovený 

úkol. 

Z hlediska formálního lze autorku pochválit za čtivý text. Oceňuji autorčin důvtip při 

pojmenování žáků třídy, kdy jí abeceda posloužila jako žebříček sociometrie. Velice 

instruktivní jsou též tabulky a diagramy. Celkově lze říci, že práce je čtenářsky velice 

přátelská. 

Diplomová práce Martiny Maierové je dobře strukturována, vyniká rešerší literatury a 

široce založeným výzkumem. Ten autorka dokázala zúročit pro zodpovězení otázek, které si 

kladla. Práce vykazuje všechny náležitosti. 



Pro diskusi na závěr formuluji otázku, která se opakovaně vynořuje v posudku: 

Autorka v závěrech uvádí, že věci nejsou dávány na odiv, resp. že vyjednávání pozic není 

vedeno prvoplánově skrze okázalou manifestaci prestižních věcí. A jiní autoři uvádějí, že čím 

vyšší status, tím menší materialismus. Autorka zároveň ale nezpochybňuje význam věcí 

v komunikaci. Jedná se tedy o transformaci okázalých manifestací do formální skromnosti? Je 

to jen naučená prohlédavost vůči lákavým věcem, součást kultivace jedince nezůstat 

s otevřenou pusou zírat na předmět touhy a nacházet jiné cesty jak se ho zmocnit?  Může se 

tedy jednat o jinou formou, jak věc dokáže posílit prestiž jedince? 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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