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Základní charakteristika práce. 

Práce se zabývá problematikou trestní justice, konkrétně soudů z hlediska vztahu jejich vnímané 

legitimity s ochotou ke spolupráci a závazkem poslušnosti. Orientuje se na středoevropský 

region, specificky na ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko. Charakterem se jedná o standardní 

teoretickou-empirickou studii solidně zakotvenou v předchozím výzkumu a s vlastním 

inovativním přístupem v analytické části. 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

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

Ano 

 

 

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

Ano 

 

 

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

vytváří text konzistentní celek? 

Velkou předností práce je vysoká míra propojení částí práce, kdy teoretická východiska jsou 

stěžejní pro část analytickou.  

 

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

přehlednou strukturu? 

Autorka argumentuje srozumitelně a logicky a i přes komplikované téma a výsledky analýz hned 

pro čtyři země se jí daří argumenty a výsledky prezentovat přehledně. 

 

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 zcela adekvátní a obsahuje všechna podstatná témata. Autorka 

prokazuje dobrou orientaci v dané oblasti včetně stěžejních zahraničních autorů a přístupů. 
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Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 

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

Analytická část práce je založena na metodě strukturního modelování, což je přístup již značně 

náročný, a ocenit lze již jen odvahu, s níž k tomu autorka přistoupila. Úroveň analýz a kvalita 

interpretací je celkově na solidní úrovni a následující připomínky jsou proto spíše minoritního 

rázu a měly by být napraveny v případě, pokud autorka bude na tématu dále pracovat. 

1. Častým nešvarem je, že autorka chybně interpretuje hladinu statistické významnosti jako 

míru důležitosti daného efektu. Když již interpretuje sílu standardizovaných koeficientů, často i 

poměrně nízké hodnoty interpretuje jako silné vztahy. 

2. Autorka nevěnuje žádnou pozornost síle vztahů mezi exogenními proměnnými. Jednak by tyto 

rozdíly mohly hrát určitou roli pro porozumění výsledkům a jednak by si také povšimla, že je má 

v textu ve všech modelech shodné (tj. chybně uvedené).  

3. V modelech by bylo vhodné uvádět R2 pro závazek poslušnosti a ochotu ke spolupráci. 

 

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). 

Diskuze je kvalitní a i přes značnou rozmanitost výsledků mezi zeměmi se autorce daří 

prezentovat hlavní zjištění relativně přehledně a srozumitelně. 

 

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.) 

V pořádku. 

 

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

zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Využitá literatura je bohatá a zahrnuje relevantní zdroje k danému tématu z české i zahraniční 

produkce. 

 

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

označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Pozitivní dojem z práce trochu kazí větší množství překlepů, nevhodných výrazů (např. 

nevhodných překladů z angličtiny), absence odkazování na přílohy v textu a i samotná úprava 

příloh by mohla být na vyšší úrovni. 

 

Celkové hodnocení práce 

Celkově práci hodnotím jako zdařilou a pokud by si autorka bývala našla čas na závěrečnou 

korekturu, dala by se označit za výbornou. Text přináší ucelené nové poznatky o dosud málo 

zkoumaném tématu a má potenciál být přepracován v kvalitní odborný článek publikovatelný v 

některém zahraničním žurnálu. 
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