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Základní charakteristika práce. 

Jedná se o primárně teoretickou práci na v sociologii ne příliš známé téma důvěry ve spojení 

s přírodními katastrofami. Diplomantka si klade za cíl na základě dosavadních vědeckých 

poznatků formulovat vlastní teorii změny a kontinuity postoje důvěry před a po katastrofě.  

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

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

Ano, autorka v úvodu jasně formuluje cíl práce jako vymezení faktorů ovlivňujících úroveň 

sociální důvěry v důsledku přírodní katastrofy. Závěr shrnuje zásadní mikro a makro proměnné 

změny důvěry. 

 

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

Vzhledem k tomu, že se jedná spíše o teoretickou práci, je zde více představen spíše logický 

postup uvažování než specifická výzkumná metoda. Oceňuji kapitolu věnovanou problematice 

datových souborů a jejich možností a zejména nemožností. V části případové studie by 

statistický postup měl být zmíněn podrobněji. 

 

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

vytváří text konzistentní celek? 

Práce je převážně teoretická, případová studie je zejména ilustrující, ale i tak by její rozsah měl 

být delší a více využít poznatků z teorie. 

 

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

přehlednou strukturu? 

Ano, výklad je logický, struktura zřetelná, kdy kapitoly ústí ve shrnutí hlavních poznatků a 

zdůvodnění, proč následuje další kapitola. Úvod obsahuje odstavec s přesným popisem struktury 

práce. Dle mého názoru, by bylo možné členění ještě na více podkapitol pro vstřícnost ke čtenáři. 

 

OBSAH PRÁCE 

 

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

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

V úvodu diplomantka zdůvodňuje výběr tématu, přehledně představuje  kontext a relevanci 

problému přírodních katastrof pro sociologii a formuluje cíl vytvoření vlastní systematizace 
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(teorie) vlivů katastrof na úroveň důvěry. V první kapitole definuje důvěru, její funkce ve 

společnosti, vymezuje její typy a zdůvodňuje, proč se bude zaměřovat na sociální důvěru, 

dochází ke klíčovosti zdrojů důvěry. Z textu čiší zápal autorky přijít věci na kloub, místy ale text 

působí trochu repetitivně, kapitola by šla možná zestručnit. 

Druhá kapitola je věnovaná již spojení důvěry a přírodních katastrof, je zde vymezen cíl „zjistit, 

jak katastrofa mění adaptační strategie důvěry a nedůvěry jedinců“. Dále autorka nápaditě 

rozebírá vztah důvěry a rizika, důvěry a jistoty, důvěry jako predispozice i výsledku kooperace. 

Podkapitola 2.2. se věnuje dalším možným intervenujícím proměnným jako: typ katastrofy, její 

závažnost, připravenost komunity, častost události, dopadu na různé sociální skupiny, vlivu 

institucionálního zajištění.  

I přes strukturovanost textu detailní probírání všech souvislostí důvěry a katastrof občas 

zamotá čtenáři hlavu, tato druhá část by pro mohla vyústit do přehledové tabulky, která by 

představovala „hmatatelný“ výstup autorčiných úvah. 

 

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

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

Třetí část, která tvoří pouze pětinu práce, přestože empirická část byla původně zamýšlena 

rozsáhlejší, je prezentovaná jako případová studie. Jak jsem již zmínila výše, oceňuji zde zejména 

první kapitolu věnovanou metodologickým východiskům analýzy,  popisu problematiky 

dostupných datových souborů (které si diplomantka oficiálně vyžádala z Japonska) a jejich 

možností a zejména nemožností (diplomantka konzultovala např. i s kolegou Šafrem, kolegyní 

Poddanou…).  

Druhá kapitola rozebírá kulturní kontext a specifika Japonska, včetně zajímavé sociolingvistické 

ilustrace japonských pojmů vztahujících se k tématu.  

Jako problematickou vnímám třetí kapitolu, která má být samotnou případovou studií tématu na 

příkladu zemětřesení v Tóhoku. Analýza a explikace dat jsou přesvědčivé, statistický postup 

mohl být zmíněn více, ale více mi tam chybí větší využití datového souboru. Přestože je práce 

deklarována jako primárně teoretická, data by šla využít snad alespoň k rozsáhlejšímu popisu 

(kapitola má 3 strany), dohledání v dotazníků dalších proxy faktorů zmíněných v teorii, 

načrtnout alespoň vztahy důvěry a přírodní katastrofy pro prefekturu v Tóhoku konkrétně 

v dotazníku, i kdyby v této práci již nenásledovalo podrobnější zpracování těchto dat. 

 

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). 

Intenzivní diskuze rozporuplnosti existujících studií provází celou práci. Diplomantka usiluje o 

poctivé promyšlení vztahu sociální důvěry a přírodních katastrof a dochází ne snad k přímo 

k teorii, ale minimálně velmi užitečné systematizaci vlivů katastrof na úroveň důvěry.  

 

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.) 

Kritéria odborného sociologického textu jsou naplněna. 

 

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

zahraniční literatura, datové zdroje,…) 
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Literární prameny jsou bohaté a rozmanité – od klasiků důvěry jako Coleman,  Gambetta, 

Putnam až k optice japonské sociologie (Yamagishi, Yamamura, Sasaki…). Diplomantka zmiňuje 

dnes již klasické sociologické texty o důvěře a doplňuje je velkým množstvím dohledaných 

článků k tématu důvěry a přírodní katastrofy, včetně nejnovějších (Albrecht 2018, Lee 2019, …). 

 

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

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

Práce je psána velmi kultivovaným jazykem, občas chyby zejména ve slovosledu, předponách 

(čemuž by měla napomoci přeci jen korektura – která prý nevyšla), ale i tak je to obdivuhodný 

výkon vzhledem k tomu, že češtinu si diplomatka osvojila prakticky až na vysoké škole. 

 

Celkové hodnocení práce 

Předkládaným textem diplomantka prokazuje jasnou schopnost systematické práce s mnoha 

prameny, poznatky, které se jí daří nejen vcelku přehledně uspořádat, ale spojit i v nové a 

objevné samostatně vytvořené hypotézy vztahu sociální důvěry a přírodních katastrof. Jako 

slabší se mi jeví zpracování případové studie, kde bych čekala větší využití teoreticky nabytých 

poznatků třeba i jen k prostému popisu události. Celkově práci hodnotím jako velmi dobrou. 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

1. V závěru shrnujete hlavní poznatky a v prvním odstavci (str. 50) působí trochu nelogicky 

spojení: „…oba druhy mají odlišné zdroje formování. Dvěma hlavními zdroji formování primární, 

generalizované a institucionální důvěry jsou…“. Vysvětlete. 

2. Šlo by zásadní mikro a makro faktory vlivu přírodních katastrof na strategie důvěry či 

nedůvěry (tedy 2. část práce) shrnout do přehledové tabulky? 

3. Přestože se jedná o téma typické více pro sociologii v zemích stíhaných častými přírodními 

katastrofami (např. Japonsko či USA), vidíte nějakou relevanci tohoto tématu i pro českou 

společnost, českou sociologii? 

 

Datum:  20. ledna 2020 
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