
 

 

Katedra sociologie Pekařská 641/16, 155 00 Praha 5 - Jinonice 
Institut sociologických studií  tel. 420 778 465 054 
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova Email: jana.vojanova@fsv.cuni.cz, Web: iss.fsv.cuni.cz 
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Navržené hodnocení: C 

 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Výzkumná otázka sice formulována je, nicméně pokud je těžiště práce v kvantitativním výzkum, bylo 

by vhodné také formulovat hypotézy. Ty by projasnily, o co autorce práce přesně jde. Závěry jsou 

spíše obecné a rámcově odpovídají na položenou otázku. Struktura práce je v pořádku.  

 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Autorka používá relevantní českou literaturu. Ačkoliv je Lukáš Linek dozajista významným českým 

sociologem v oblasti analýz politického chování, autorka jeho tvorbu dle mého názoru celkem 

nadužívá. Objevují se odkazy i na jiné autory, ale v celé práci dominují odkazy na dvě publikace 

Lukáše Linka (2010,2017). Není to špatně, ale autorka mohla více využít cizojazyčnou literaturu, 

která popisuje proměnu politických hodnot (a chování!) mladých lidí v západní Evropě. Jde o 

období 20 let výzkumů ze kterých vyplývá, že mladí lidé více preferují neinstitucionalizované formy 

politické participace vytváří si politické postoje, které jsou méně svázány s politickými institucemi 

(strany, volby). Tyto poznatky v textu chybí.  

 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Použitá data jsou adekvátní. Autorka využívá data z panelového šetření domácností. Líbí se mi, že 

v úvodní části se snaží analýzu zasadit do mezinárodní srovnání na základě dat z ISSP a ESS. 

Nicméně pro celkový kontext by stálo za to, aby tato analýza byla detailnější.  

  

V empirické části je použita logistická regresní analýza. Použití je korektní a interpretace je ok. 

V předcházejících částech jsou ale prezentovány výsledky formou tříděný druhého stupně bez 

použití statistických testů. Relativně malé rozdíly jsou pak věcně interpretovány bez toho, aby bylo 

jasné, zda jsou statisticky významné nebo nikoliv.  
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4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Zde vidím největší slabinu práce. Samotná výzkumná otázka je zajímavá. Problematické je ovšem 

teoretické ukotvení práce. Autorka se nadbytečně věnuje definicím různých pojmů a prezentuje 

různé definice demokracie (Dahl, Mill, Masaryk apod.), které nemají nic společného s výzkumnou 

otázkou. Podobně např. různé přehledy politických systémů (str. 11-12). K čemu jsou tyto informace 

dobré? Proč byly v textu zařazeny? Tyto přehledy se nevztahují nijak k výzkumné otázce a neplní 

funkci teorie, kterou by výsledky analýz mohly potvrdit, vyvrátit, obohatit apod. Samozřejmě že 

v textu práce tyto různá pojetí zmíněny být mohly, ale na daleko menším prostoru.  

 

Samotná argumentace v teoretické části textu o zdrojích legitimity demokracie (kapitoly 3 a 4) je 

nepřehledná. Teze o legitimitě a generační podmíněnosti se několikrát v různých kontextech opakují, 

poznatky z empirických výzkumů jsou prezentovány souběžně s různými definicemi pojmů a to 

celkem nepřehledně. Tato část (kapitoly 3 a 4) by měla být výrazně zpřehledněna. Argumentace zde 

není jasná a není strukturována. 

 

Nakonec v textu se objevují často zbytečné definice (co je kvalitativní/kvantitativní výzkum), které 

celkovou přehlednost práce také neusnadňují.    

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Ano.  

 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

V pořádku. 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Ne. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Jak se liší výsledky za ČR v porovnání s ostatními zeměmi (V4, EU)? Bude v něčem ČR specifická? 

Budou v něčem specifické post-komunistické země? 

 

Celkové hodnocení práce:  

 

Práce má silné stránky, které zahrnují relevantní výzkumnou otázku (jde o téma, které se v odborné 

literatuře dnes řeší), solidně provedenou regresní analýzu a snahu zasadit výsledky do 

mezinárodního kontextu. Slabé stránky zahrnují nedostatečné ukotvení v teorii, nestrukturovanou 

argumentaci a nejasné představení pojmů v kapitolách 3 a 4, chybějící hypotézy, velké množství 

nadbytečných informací a nepoužití statistických testů v analytické části.  

 

S ohledem na to, že autorka nemohla kvůli Covidu provést původně zamýšlený výzkum a vzhledem k 

celkovým podmínkám v období karantény hodnotím práci známkou C.  Práci by ale prospělo, pokud 

by jí autorka výrazně upravila, zaměřila se jen na obsah, který je relevantní vzhledem k výzkumné 

otázce a soustředila se na jasnost pojmů a návaznost argumentace.  
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