
Posudek bakalářské práce Lubomíra Žaloudka:  Ideologické postoje 
studentů FHS UK 

 

Autor Lubomír Žaloudek si pro svou bakalářskou diplomovou práci zvolil sekundární analýzu 
dat longitudinálního výzkumu Libora Prudkého, probíhajícího skoro 20 let, na jehož realizaci 
se během studia několik let sám podílel. Pomocí každoročních anonymních dotazníků je 
zjišťováno, co jsou studenti nastupující do 1. ročníků FHS zač, co je pro ně příznačné a jaké 
jsou jejich hodnotové orientace. Časem se dotazníkové šetření rozšířilo i na studenty 
některých jiných vybraných vysokých škol. Výzkum je z velké části zpracován a publikován, 
a tak si autor k vlastnímu zpracování vybral úzký výsek otázek vymezených časem (dotazníky 
z let 2016 a 2018), školou (data z dotazníků distribuovaných studentům FHS UK, PEF na 
Mendelově univerzitě a FF UP) a tématem tak, aby ze získaných výpočtů mohla být vyvozena 
odpověď na dvě výzkumné otázky: 1. zda se v čase mění nebo nemění ideologické postoje 
nových studentů FHS a 2. zda se liší nebo neliší tyto postoje v porovnání s dvěma dalšími 
vybranými fakultami. Zároveň si stanovil dvě hypotézy, že postoje FHS se spíše měnit 
nebudou, ale mezifakultní rozdíly se spíše prokážou, a jež se snažil obhájit. S vybranými daty 
pracoval kvantitativní metodikou za využití programu IBM R SPSS R.  

Teoretickému uvedení do problematiky je věnován drobný výklad několika významných 
sociologů, podle nichž je zkoumán vývoj pojmu ideologie, a to především podle Karla 
Mannheima. Dále je zkoumán vývoj dotazníkové metodiky v sociologii, a nakonec stručně 
představen vývoj dotazníků v Prudkého výzkumu.   

Autor si zvolil pět otázek-odpovědí z dotazníkové oblasti, které se pídí po „ideální 
společnosti, v níž by chtěl respondent žít“, tedy z oblasti ideologie respondentů. Otázky jsou 
dichotomické, mající tvar dvou protikladných pólů téhož stanoviska, jejichž odpovědi se 
rozprostírají na pětistupňové škále, a zahrnují i odpověď „nevím“. (Pro úplnost zde uvádím 
oněch pět polárních stanovisek: 1. co největší ekonomický výkon versus poklidný život; 2. 
dodržování tradic versus modernizační změny; 3. rozhodovat podle odborníků versus podle 
názorů veřejnosti; 4. usilovat o co největší technickou vyspělost versus usilovat o duchovní 
rozvoj; 5. životní řád versus životní volnost.) Otázky jsou představeny a odůvodněny, ale 
jinak o důvodech výběru právě těchto otázek, proč pouze pět a z jakého výběru více informací 
není. Bádání spočívá v nejrůznějších komparacích daných čísel vyjádřených v tabulkách a 
grafech. Nejprve se autor věnuje vztahům mezi odpověďmi na otázky na jednotlivých 
fakultách, v dalších fázích se věnuje vztahům určitých skupin postojů uvnitř fakult, porovnání 
odpovědí mezi fakultami, faktorovým analýzám v jednotlivých fakultách, a nakonec výkladu 
zjištěných číselných vztahů.  

Výsledek bádaní se mně ale jeví jako málo významný, skoro bych řekla, že na tom není nic 
objevného, že se to dalo očekávat: že studenti FHS budou mít blíže k preferenci volnosti než 
dodržování řádu a pravidel, k preferenci duchovního rozvoje před technickou vyspělostí, a že 
u studentů ekonomického oboru tomu bude spíše naopak. 



Na druhou stranu ale hodnota této práce spočívá v předvedení dovednosti práce s daty 
kvantitativním způsobem, které je srozumitelné, přehledné a snad i bezchybné (nejsem 
odbornicí na kvantitativní metody výzkumu, ale můj laický pohled není pohoršen ani 
zklamán), čímž autor potvrdil, že postup zvládl a umí. 

Autor tedy zvládl technickou stránku díla, je ale potřeba posoudit i nějaký přínos. Tato malá a 
skromná zjištěná pravda by se mohla povýšit nějakou výraznější reflexí a interpretací 
zjištěného, které by přispělo k hlubšímu porozumění tomu, co všechno to znamená. Závěry 
jsou jistě plastičtější, než se může podařit v jednovětém vyjádření. Vždyť do sociologie patří i 
ta interpretace. I Prudký, když objevil u zkoumaného vzorku v roce 2016 vysoký podíl 
odpovědí potvrzujících hédonismus, provedl doplňující kvalitativní zkoumání toho, v jakých 
významových polohách studenti tomu slovu rozumí. (Prudký: Vývoj hodnotových struktur 
studentů FHS UK. 2017.) Toto autor neudělal. Vlastně ani udělat nemohl: jak by dodatečně 
zkoumal názory studentů? Kromě toho taky píše, že zvážil své možnosti, neboť měl svůj 
důvod, proč se nepokusil o kvalitativní doplnění. Důvod je pochopitelný a přijatelný.  

Práce je sociologická (já však, jak už jsem řekla, nejsem sociolog, takže práci nemůžu 
hodnotit z hlediska jejího technického provedení, ale pouze z hlediska mého čtenářského 
zážitku). Tabulky vypovídají samy za sebe a svým způsobem řečí čísel, a celkově dílo je 
psáno také jakoby řečí matematicky přesnou. A tudíž i málomluvnou, úspornou, až strohou, 
není tu slovo nazbyt a nazmar, šetří se a spíše se slov nedostává. Autor jakoby kráčí velkými 
kroky po terénu výkladu, takže čtenář obtížně hledá souvislost mezi jednotlivými odstavci a 
kapitolkami, a je tím nucen číst dvakrát, což je v neprospěch jeho čtenářské pohody. Větší 
epičnost, souvislost, návaznost by prospěla (třebaže tuto vadu lze vnímat i jako subjektivní 
problém čtenáře).  

Práci považuji za splňující nároky na bakalářskou diplomovou práci, doporučuji ji k obhajobě 
a navrhuji hodnotit jedničkou (pokud v sociologii kompetentnější hodnotitel neshledá ve 
statistické interpretaci závažnější chyby). 

 

Praha, FHS UK, září 2020                                                                       Eliška Pincová  

 

 

 

 


