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Základní charakteristika práce. 

Bakalářská práce Víta Pavliše je pokročilou teoreticko-empirickou prací. Vychází z významné otázky 

politické a morální filozofie o oprávněnosti omezování osobní svobody státem, tu aplikuje na 

dlouhodobě přítomný společensko-politický proces omezování kouření a to na příkladu zákazu 

kouření v restauračních zařízeních, který je zcela aktuální v souvislosti se zavedením tzv. 

protikuřáckého zákona v červnu 2017.  

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Práce má jasně formulovaný záměr i výzkumnou otázku a učiněné závěry jim odpovídají. Drobnou 

dvojkolejnost možná lze stále ještě trochu spatřovat v občas se vynořivších nesouladech mezi snahou 

o deskripci postojů české veřejnosti a výkladovou orientací na teorie a principy omezování osobní 

svobody v moderní společnosti.  

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Metoda a postup řešení jsou jasně vyloženy a také dodrženy. 

 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, vytváří 

text konzistentní celek? 

Jednotlivé části práce jsou z hlediska rozsahu i obsahu vyvážené, logicky vhodně propojené a text tak 

vytváří konzistentní celek. 

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce přehlednou 

strukturu? 

Práce má přehlednou strukturu, argumentace je vystavěna logicky a text je jasný a srozumitelný. 
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OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, vhled 

autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Teoretická část práce je zpracována zcela adekvátně zvolenému tématu a výzkumné otázce. 

Obsahově pokrývá všechny klíčové oblasti, a naopak se zde neobjevuje žádná nadbytečná z hlediska 

dalšího využití při formulování vlastní výzkumné otázky nebo prezentace výsledků a závěrů. 

Prezentací koncepcí vybraných autorů (Mill, Goodin, Pope) autor názorně a zcela nenásilně předvádí 

permanentní relevanci některých tradičních morálně filozofických otázek i to, jak se v konkrétních 

případech proměňuje jejich chápání a způsoby řešení. Zároveň se velmi přirozeně dostává od 

obecných politicko-filozofických rovin teorie (Mill) k rovinám konkrétnějších teorií a dokonce k fázi 

operacionalizace tématu vybraného pro výzkum. Propojení empirie a teorie se tak v práci prezentuje 

jako zcela přirozené, což na bakalářské úrovni nebývá v této podobě zvykem. 

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem k cíli 

práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Empirická část obsahuje dvě důležité roviny. Pro bakalářskou práci plně postačující, a v předloženém 

textu také zcela bezproblémově zpracovaná, je rovina deskriptivní analýzy výsledků dotazníkového 

průzkumu na téma postojů k zákazu kouření. Opět jako na nadstandardní počin je však třeba 

upozornit na vlastní metodologickou invenci autora při přípravě výzkumného nástroje pro ověření 

teoretické koncepce Popa. Tu autor sám velice kvalitně operacionalizoval do podoby dotazníku, který 

použil nejen k ověření platnosti teorie samotné, nýbrž následně také meritorně k popisu hlubších 

postojových struktur české veřejnosti ve věci omezování osobní svobody v souvislosti s kouřením. 

Ačkoli na daném stupni studia prozatím autor pochopitelně nedisponuje analytickými dovednostmi, 

které by umožnily relevanci tohoto nástroje k dané teorii spolehlivě ověřit (zejm. CFA) a následně 

jeho potenciál plně využít (např. SEM), tak už i použitím EFA a následnou konstrukcí a využitím indexu 

prokazuje schopnost vysoké úrovně zpracování. 

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických analýz, 

provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení výzkumných 

otázek, naplnění cílů práce). 

V diskusi se autor věnuje oběma rovinám, deskriptivní i teoretické, a představuje je ve vzájemném 

vztahu a to včetně náznaků politicky relevantních doporučení. Výzkumné otázky zde jasným 

způsobem zodpovídá, vysvětluje a komentuje. Závěry tak svou povahou odpovídají tomu, co autor na 

počátku slibuje, i tomu, s jakými informacemi a výsledky čtenáře v průběhu seznamuje. 
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FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-162 tis. 

znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora od převzatých, 

seznam literatury atd.) 

Formální kritéria odborného textu jsou bez problémů splněna. 

 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, zahraniční 

literatura, datové zdroje,…) 

Autor využívá relevantní literární i datové zdroje a prameny a to vždy s důsledným zdůvodněním a 

náležitým kritickým odstupem. 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, označení 

příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Po jazykové, stylistické i grafické stránce dosahuje práce velmi dobré úrovně. 

 

 

Celkové hodnocení práce 

Jedná se o velmi zdařilou bakalářskou práci a vůbec výzkumný projekt jako takový. Samotnou úrovní 

výzkumné otázky, způsobem zpracování tématu i některými dílčími teoreticko-metodologickými 

počiny tato práce dle mého názoru zřetelně překračuje běžný standard bakalářských prací. 

Ověřování teorií Goodina a Popa za pomoci vlastními silami konstruovaného výzkumného nástroje a 

na datech vlastního reprezentativního výzkumu v sobě navíc skrývá další potenciál, který po 

analytickém zpracování pokročilými statistickými metodami může aspirovat na publikaci v kvalitním 

odborném periodiku. 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

Existuje nějaká jiná společenská oblast, na kterou by se daly aplikovat stejné teoretické koncepce 

vztahu veřejného zájmu a osobní svobody a adaptovat pro ně vyvinutý výzkumný nástroj? Jinými 

slovy, bylo by možné prezentovaný postup a nástroj aplikovat i na další témata a pokusit se tak řešit 

otázky vztahu osobní svobody a veřejného zájmu v současné společnosti v obecnější rovině? 
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