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Bakalářská práce na FHS UK, IZV 

Posudek vedoucího práce 

 

Spolupráce s L. Žaloudkem během těch let, co se na FHS potkáváme, byla vždycky zajímavá, 

věcná a respektuhodná. Přál bych každému vyučujíícmu na FHS, aby se potkávali co nejvíc 

s podobnými studenty, jakým byl a je L. Žaloudek. 

Proč? Na samotné bakalářské práci je to dobře znát: 

 Především motivace a samostatnost studenta. L. Žaloudek studuje ve svém vyšším 

středním věku ne pro to, aby se opentlil dalšími tituly, nýbrž proto, že dospěl 

k poznání, že pro snad i optimistické hledání odpovědí na otázky, které mu život 

přináší, se bez studia právě základů humanitních věd neobejde. To ho vede jednak 

k zájmu, k výběrovosti a především k samostatnému úsilí o poznání nových témat a 

poznatků. A také k nalézání souvislostí, na které velká část studentů ani nepomyslí. I 

v tomto věku si zachovává a rozvíjí zvědavost, dychtivost po novém a otevřenost při 

poznávání a porozumění sociálním, obsahovým a obecnějším vlivům, vztahům,  

zdrojům a možnostem své vlastní existence. 

 Už z předchozího vyplývá mimo jiné i to, že se soustavně pokoušel o provazování 

teoretických poznatků a východisek získávaných při studiu FHS s empirickým 

výzkumem. To je také téma, které jde často mimo vidění studentů. Tato skutečnost 

se v bakalářské práci projevuje zcela zřetelně. A to na úrovni, která výrazně přesahuje 

obvyklé přístupy zpracovatelů bakalářek.  

 Ve svém zkoumání se dostává až k meritorním tématům vztahů mezi sociologickou 

teorií a empirickým výzkumem. Zvláště v podobě kvantiativního empirického výzkumu 

jde o téma velmi komplikované a málo poznávané – o to víc odsuzované. Kolega 

Žaloudek se pustil do věcné, o bohatou litaraturu opřené diskuse, ze které mu vyšel  

sice skromný, ale přecejen přiznaný význam empirického kvantitativního 

sociologického výzkumu. Dotáhnout to až do roviny intepretací se neodvážil. Často 

jsme na tato témata diskutovli, ale o jeho poctivosti svědčí právě to, že na tuto dimenzi 



problematiky vědomě rezignoval. I pro to, že míra skepse vůči možnostem jednoho, 

byť longitudinálního výzkumu byla taková, že ho odraditla od „mohutnějších“ 

initerpetací.  

Mohl bych chválit ještě dlouho. Musím však přidat i kririckou poznámku. Jde o  

rozpor mezi citacemi v textu a přehledem použité literatury. Řada autorů, s nimiž L. Žaloudek 

pracoval, je v textu rozpoznatelná a dobře citovaná, seznam použitých pramenů se jim ale 

vyhnul. Ve skutečnosti by přiložený seznam použité literatury mohl být alespoň o třetinu 

rozsáhlejší. Jde zřejmě o projev nezkušenosti autora v badatelském řemesle.  

Práce L.Žaloudka je výjimečná. Jsem rád, že jsem se na konci svého působení na FHS setkal 

právě s takovým studentem – se studentem, který bere studium vážně a osobně! Mám radost, 

že se v něm studium projevilo a má tak skvělé výstupy, jakými je i tato bakalářská práce. 

Navrhuji ji ocenit jako výbornou, ba dokonce přihlásit do soutěže mezi bakalářkými pracemi na 

UK v tomto úzkém roce. Nebyla by podle mně bez naděje na úspěch i v ní. 
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