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Základní charakteristika práce. 

Práce se zaměřuje především na porušování dopravních předpisů českými řidiči. Autorka na 

základě zahraničních a tuzemských studií formuluje několik hypotéz, které se pak pokouší ověřit 

prostřednictvím vlastního dotazníkového šetření na on-line panelu. 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

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

Cíl práce je explicitně formulován, byť ne zrovna zcela korektně. V práci se autorka nesnaží o 

„vysvětlení souvislostí“, nýbrž pouze testuje, jestli se nějaké vztahy mezi proměnnými dají 

v datech prokázat. I přes snahu formulovat určité hypotézy lze její přístup označit spíše za 

explorační. 

 

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

Přístup k řešení je zřejmý (avšak jsou problémy se strukturou textu, viz níže). 

 

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

vytváří text konzistentní celek? 

Pokud by byly jednotlivé části práce lépe strukturované, pak by mohly tvořit vhodně propojený 

konzistentní celek.  

 

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

přehlednou strukturu? 

Strukturace textu je jednoznačně slabou stránkou práce. Již v teoretické části autorka přeskakuje 

z tématu na téma a čtenář se v textu ztrácí. Naprosto nepřehledná je pak prezentace výsledků, 

která nepostupuje podle jednotlivých hypotéz. Autorka nejprve prezentuje jakési kusé 

vyhodnocení celého dotazníku, kde selektivně prezentuje četnosti a některé výsledky třídění 

druhého stupně podle vybraných sociodemografických znaků (nicméně vztahy netestuje). 

V další části pak některé vztahy, odpovídající některým hypotézám, testuje. Tento postup je 

velmi nešťastný a naprosto nepřehledný. První deskriptivní část je z velké části nadbytečná a 

pokud již ji autorka chtěla do práce zařazovat, měla být formou číselníku v příloze a v textu 

ponechat jen poznatky vztahující se k hypotézám. Paradoxně tak nyní v textu chybí některé 

údaje, které by byly vhodné k posouzení hypotéz 5 a 6 (tabulky s vyhodnocením relevantních 

otázek).  
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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,…). 

Autorka si k tématu nastudovala české i zahraniční výzkumy, jejichž hlavní zjištění v úvodní části 

prezentuje, a snaží se z nich vyvodit hypotézy pro svoji práci. Přístup je to vhodný, nicméně 

naráží na již zmíněnou špatnou strukturaci textu, kdy názvy a obsah oddílů často 

nekorespondují a linie výkladu postrádá jasnou přehlednou strukturu (např. článek Komárka 

(2013) o agresivitě řidičů není v oddílu 1.3 zaměřeném na agresivitu; nebo odbočka o akčním 

plánu MV ČR v oddílu 1.2.3 – mimochodem, tento oddíl ani není v obsahu).  

 

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

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

Jak jsem již zmínila, zvolená forma prezentace výsledků je velmi nešťastná, kdy některé 

podstatné údaje chybí, jiné jsou nadbytečné a v textu je velmi obtížné se orientovat. Tuto 

skutečnost ještě umocňuje fakt, že studentka do práce přiložila on-line dotazník ve formě, jak jej 

získala z agentury, v části 3.1 popisuje výsledky téměř výhradně slovně a pouze některé z nich a 

zásadně neodkazuje na tabulky, které komentuje, ani na hypotézy, které zrovna testuje.  

Prezentace kontingenčních tabulek v části 3.3 je mechanická, kdy pod každou tabulkou je 

zkopírován prakticky totožný text (formulačně ne příliš povedený). 

K analytické části lze mít řadu dílčích výhrad a komentářů a níže uvádím jen některé: 

- K proměnné ochota riskovat: Proč neobsahuje řízení pod vlivem návykové látky a naopak 

obsahuje účast na nehodě (i nezaviněné)? Nejedná se spíše o „riskantní chování“ nežli „ochotu“? 

Např. u nedání přednosti v jízdě patrně často nepůjde o úmysl, ale o nezáměrné pochybení. Čím 

lze vysvětlit, že jednotlivé přestupky častěji deklarují muži, nicméně v celkovém indexu se rozdíl 

podle pohlaví neprokazuje (viz s. 46)? Nemá smysl u riskantního chování vyřadit respondenty, 

kteří prakticky neřídí?  

- Autorka prezentuje v práci různé koeficienty asociace (kontingenční koeficient, Cramerovo V a 

gamma) – mohla by vysvětlit, kdy a proč využívá který? 

- Osobně nerozumím důvodu, proč je zkoumán důvod porušení předpisů pouze u opakovaných 

porušení. 

- U tabulek 12 a 13 vychází stejná p-hodnota u chí-kvadrát testu a stejná hodnota Cramerova V – 

je to skutečně správně?  

- Testování Pearsonova korelačního koeficientu má stejná omezení jako lineární regrese (s. 44). 

 

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 diskuzi se autorka pokouší zhodnotit výsledek testování svých hypotéz a interpretovat jej. Jako 

obecný problém – který ne vždy reflektuje – se ukazuje, že v mnoha případech nemůže své 

výsledky srovnávat se studiemi, z nichž při formulaci hypotéz vycházela. Např. španělská studie, 

která zkoumala vnímání rizikovosti různých přestupků/chování, zahrnula zcela jiné 

(nesrovnatelné) fenomény nežli autorčin dotazník. Nebo znalost dopravních předpisů byla 

v dotazníku měřena zejména jako znalost přesných postihů za přestupky. 

V rámci diskuze bych také očekávala vyšší míru reflexe, že se jedná o bivarietní analýzy, kdy 

výsledné vztahy mohou být výrazně ovlivněny dalšími proměnnými.  
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Naprosto neopodstatněné je pak zařazení pasáže srovnávající aktuální a loňský vývoj nehod, 

která není vzhledem k cíli práce nijak relevantní.    

 

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 práce je adekvátní. V odkazování na literaturu jsou určité nedostatky, zejména je často 

odkaz na uváděné dílo umístěn na konci odstavce (tj. není zřejmé, k čemu se přesně vztahuje). 

 

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

zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Adekvátní  

 

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

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

Z jazykového hlediska má práce drobné nedostatky (např. v interpunkci, překlepy), závažnější 

problém však je při prezentaci grafických prvků. Část z nich je v angličtině, případně převzata ze 

statistického softwaru a neupravena (tj. částečně v angličtině, ponechány nerelevantní části). 

Také je vhodné, aby byla vždy celá tabulka na jedné stránce. Graf 13 je nečitelný. Již zmíněným 

problémem je absence odkazování v textu na tabulky/grafy (formou tabulka + její číslo). O 

grafech pak autorka někdy hovoří jako o „tabulkách“ (viz např. s. 3). 

 

Celkové hodnocení práce 

Na práci lze ocenit zejména výběr vhodného tématu, realizaci vlastního dotazníkového šetření a 

snahu navázat na předchozí výzkum a otestovat některé hypotézy na českých datech. Realizace 

tohoto záměru proběhla sice více méně vhodně, nicméně jeho zachycení v bakalářské práci má 

značné nedostatky. Výše popsaná nevhodná strukturace textu spojená s dalšími nešvary 

(absence odkazů na tabulky/grafy/hypotézy, absence přehledného dotazníku, nelogická 

posloupnost prezentace výsledků atd.) velmi snižuje srozumitelnost textu, kdy čtenář musí 

vyvinout značné úsilí, aby vůbec pochopil, co a proč autorka zrovna prezentuje.   
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