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Základní charakteristika práce. 

 

Záměrem DP je přispět k objasnění vztahu mezi přírodní katastrofou a proměnou v úrovni 

důvěry, ke které v důsledku katastrofy dochází v postižené komunitě nebo širší společnosti. To 

je celosvětově významné téma, které je s ohledem na stále nepředvídatelnější klimatické 

podmínky důležité i pro českou společnost. Autorka zpracovává rozsáhlou zahraniční literaturu 

a na jejím základě se pokouší rozvinout teorii působení přírodní katastrofy na sociální důvěru. 

Vedle typů a zdrojů důvěry věnuje pozornost také například hladině důvěry před katastrofou a 

rozdílné úrovni důvěry u různých částí komunity (většiny a menšiny). Všímá si také 

významnějších intervenujících proměnných, jako je typ přírodní katastrofy, výše příjmu 

v komunitě, sociální stratifikace nebo topografické vlastnosti území. Výtěžkem teoretické části 

práce je popis mechanismu působení katastrofy na sociální důvěru a několik dílčích hypotéz 

předpovídajících účinky katastrofy na důvěru za specifických okolností. Empirická část práce se 

zabývá účinky, které na důvěru v komunitě mělo ničivé zemětřesení v japonském Tóhoku a na 

ně navazující poškození jaderné elektrárny Fukušima v roce 2011. Pro nedostatek dat nejsou 

v empirické části autorkou vypracovaný mechanismus a hypotézy skutečně testovány, ale případ 

Tóhoku je výstižnou ilustrací negativních důsledků mimořádné katastrofy pro sociální důvěru.   

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

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

Cílem práce je pochopit vztah mezi přírodní katastrofou a následnou změnou v úrovni důvěry ve 

společnosti nebo komunitě, která byla katastrofou postižena.  Výklad se důsledně drží tohoto 

cíle a postupně představuje mechanismus, nebo asi lépe: některé části mechanismu působení 

katastrofy na sociální důvěru. Předkládá také několik hypotéz týkajících se souvislostí mezi 

katastrofami a důvěrou. Mechanismus však není otestován nebo doložen na datech, a tak i když 

závěry práce cíli odpovídají, nejsou dostatečně prokázány. 

 

 

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

Při čtení práce od začátku se dlouho zdá, že cíle bude dosaženo empirickou analýzou dat 

z Japonska.  V poslední, empirické kapitole a v závěru je však řečeno, že „analytické těžiště“ tvoří 

teoretická kapitola 2 (s. 42, 50). Tento postup by měl být zmíněn a zdůvodněn už na začátku. O 

metodách empirického zkoumání vztahu katastrofa-důvěra autorka stručně píše úvodem k 

empirické části a končí konstatováním, že se pro nedostatek dat tyto metody nedají použít.     
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Jestliže je jádrem práce teorie mechanismu působení přírodní katastrofy na důvěru, pak by 

v úvodu DP měly být metodologicky reflektovány odpovídající nástroje, jako je teoretická 

argumentace a konceptuální analýza. Mohlo by také být něco řečeno o tom, co to jsou sociální 

mechanismy a jestli jsou v pojetí autorky reálné nebo mají pouze heuristický účel.   

 

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

vytváří text konzistentní celek? 

Empirická část logicky navazuje na teoretickou argumentaci, ale proporce obou částí nejsou 

vyrovnané. Empirická část je velmi krátká, velký prostor v ní navíc zabírá představení 

japonského kontextu. Empirická analýza má pouze tři strany.  

 

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

přehlednou strukturu? 

 

Struktura práce je logická a umožňuje snadnou orientaci. Výklad postupuje „metodou 

postupného zužování optiky“ (s. 50) od obecných a základních problémů definice, forem a 

zdrojů důvěry přes vztah důvěry a přírodní katastrofy až k účinkům konkrétní přírodní 

katastrofy na důvěru v postižené společnosti. Přehlednost výkladu zvyšují shrnutí zařazená na 

konec kapitol nebo částí kapitol.  

Hypotézy jsou uvedeny jen tehdy, když na ně ve výkladu dojde řeč, a bez snahy o systematizaci. 

Hypotézy nejsou testovány a závěry se k nim nevztahují.  

Práce s pojmy a některé konkrétní argumenty jsou nepřesně formulované nebo nepřesvědčivé 

(viz dále). 

 

OBSAH PRÁCE 

 

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

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

V teoretické části autorka prokazuje velmi dobrý přehled o literatuře a schopnost vystihovat 

složité vztahy mezi abstraktními veličinami, jejich různými typy a aspekty.  

Teoretický výklad se odráží od některých hlavních pojmových distinkcí používaných v teoriích 

důvěry, jako je rozlišení mezi partikulární a generalizovanou důvěrou, nebo mezi důvěrou jako 

psychologickou predispozicí a důvěrou jako výsledkem dosavadních zkušeností. Jiné důležité 

distinkce autorka nezmiňuje, například mezi kognitivní a nekognitivní povahou důvěry. Pojmů a 

typologií je v teoretické části uvedeno poměrně dost, ne vždy se ale zdá, že mají přesně fixovaný 

význam a že se s nimi nakládá konzistentně. 

 

Definice důvěry jako „přesvědčení o tom, že lidé, které potkáváme ve svém životě, jsou 

důvěryhodní,“ (podle Uslaner 2002) je kruhová, ledaže by zároveň byla „důvěryhodnost“ 

definována nezávisle na důvěře. To se ale nestalo. Mimochodem také není řečeno, jestli „sociální 

důvěra“ je totéž co důvěra obecně, nebo ne.  

 

Důvěra je obvykle chápána jako strategie zvládání nejistoty spojené s budoucím jednáním 

partnerů v interakci. V DP se používá i odlišný pojem „jistota“. Jednou je chápán podle Luhmanna 

jako protiklad důvěry (s. 25) a jindy jako „akumulovaná“ důvěra založená na minulé pozitivní 

zkušenosti s jinými členy společenství (s. 31, 43). Jistota o jednání druhých je zřejmě rysem 

pouze kolektivistických kultur se silnou sociální kontrolou, jakou je nebo bylo Japonsko (s. 26). 
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Pak vzniká otázka, jestli v takové společnosti má termín důvěra (chápaná v duchu P. Sztompky 

jako sázka na nahodilé jednání druhých) vůbec smysl.      

Není jasné, jaký je rozdíl mezi „nově vytvořenou důvěrou“ a „nově akumulovanou důvěrou“ (s. 

34). 

Lépe by mohl být vysvětlen také vztah důvěry a pojištění (s. 25). V literatuře je pojištění často 

chápáno jako funkční náhražka důvěry. Protože lidem nedůvěřujeme, pojišťujeme se proti 

vykradení atd. Kdybychom měli v jiné lidi naprostou důvěru, pojištění bychom považovali za 

zbytečné. V DP ale důvěra představuje spíše prostředek pojištění proti škodě způsobené ne-

lidskými faktory. Jednotlivci ohrožení přírodní katastrofou navazují vztahy důvěry se sousedy, 

aby měli větší šanci, že v případě poškození obdrží pomoc.  

 

Rozdílné účinky přírodních katastrof na úroveň důvěry v různých společnostech se autorka 

snaží vysvětlit pomocí mechanismu, který zohledňuje úroveň důvěry před katastrofou a řadu 

dalších faktorů. Důležité místo v tomto mechanismu patří otevřenosti novým zkušenostem 

kooperace při kolektivní obraně před ničivými následky katastrofy. S tím lze předběžně 

souhlasit, stejně jako s tvrzením, že nízká i vysoká důvěra představují sebereprodukující se cykly 

(„sebenaplňující se proroctví“, s. 19, 23). Podobně se dá souhlasit i s očekáváním, že komunity 

s výraznější generalizovanou důvěrou mohou po katastrofě spíše zaznamenat nárůst důvěry, 

protože generalizovaná důvěra v situaci široké krize snáze projde pozitivním testem, zatímco 

komunity vybavené „jistotou“ omezenou na úzký partikulární okruh rodiny, sousedů apod. o 

důvěru přijdou (s. 31).  Vcelku se však ve výkladu mechanismu pro udržení nebo proměnu 

důvěry po přírodní katastrofě dá najít dost nejasných míst a spíše spekulativních tvrzení. 

Mechanismus je značně složitý a autorka jej nepopsala dostatečně přesně. Ověření a další 

specifikace na reálných faktech by byly velmi žádoucí.          

 

V jednom případě autorka argumentuje „potřebami“, ale nevysvětluje, co je jejich základem a 

jakého druhu jsou.  Konkrétně jde o „potřebu akumulace zkušeností“ a k ní protikladnou 

„potřebu kontinuity minulého postoje“ (s. 30). Tyto potřeby jsou velmi obecné povahy, a proto 

mají nízkou explanační sílu. 

 

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 práce je velmi krátká a neobsahuje důkladnou analýzu dat. Tabulka a graf na s. 47 

a 48 zobrazují jednoduchá fakta. Empirická analýza podle autorky nemohla být kvůli chybějícím 

datům provedena. Asi by bylo lepší vybrat si jiný problém a empirický případ, pro který data 

existují.   

Jinou variantou pro „empirickou“ část práce než standardní kvantitativní zpracování dat by bylo 

doložit působení mechanismu popsaného v teoretické části detailní kvalitativní nebo smíšenou 

analýzou zemětřesení v Tóhoku. Tento přístup by však vyžadoval zcela jasnou formulaci 

postulovaného mechanismu a mnohem bohatší popis a analýzu toho, co se v Tóhoku během 

katastrofy a po ní odehrávalo (etnografická data, pozorování, rozhovory, analýza procesu, 

kontextualizované kvantitativní analýzy). Domnívám se, že právě tímto směrem se empirická 

část DP chtěla vydat a odpovídá mu i podkapitola o prvcích japonské kultury posilujících 

kolektivní spolupráci při odstraňování následků katastrof (3.2).  Analytický narativ by ale měl 

být delší a bohatší.   
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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). 

Popis mechanismu působení katastrof na důvěru je teorií s empirickým nebo reálným 

referentem a její platnost je třeba prokázat na datech. Stručná empirická část je pro potvrzení 

nebo falsifikaci této teorie nedostatečná.  Závěry práce mají nízkou průkaznost.   

 

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.) 

Rozsah textu odpovídá požadavkům na DP. Odkazy na literaturu jsou bez větších nedostatků, 

s pár výjimkami (záznam Uslaner 1999 je neúplný). V seznamu literatury se občas objeví ruština.  

 

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

zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Autorka pracuje s velkým počtem titulů odborné literatury k tématu, řadu z nich však využívá 

jen okrajově (Sorokin).  V práci mohlo být zmíněno, jaká data o důvěře lze získat z velkých 

mezinárodních šetření, například World Values Survey.  

 

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

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

Jazyková úroveň práce je velmi dobrá, pouze někdy je ve větách neobvyklý slovosled. Grafické 

provedení, členění atd. bez výhrad. 

 

Další poznámky 

 

 

Celkové hodnocení práce 

Autorka DP se důkladně seznámila s literaturou o vztahu přírodní katastrofy a důvěry.  

Teoretický výklad o mechanismu, kterým přírodní katastrofy působí na hladinu důvěry 

v postižených komunitách, vychází z aktuálních odborných výzkumů a obsahuje některé 

zajímavé náhledy. Na druhou stranu by popis příslušného mechanismu mohl být přesnější a 

empirická část je poměrně slabá.   

  

Otázky a náměty k obhajobě 

Jak se liší dopad přírodních katastrof na důvěru v kolektivistických a individualistických 

společnostech? Jakou roli hraje efektivita státní pomoci? 

Jaká data o důvěře v Japonsku po přírodních katastrofách lze získat z velkých mezinárodních 

šetření jako WVS a dalších výzkumů? 

 

Datum:  17. 1. 2020 

 

Podpis:  


