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Spolupráci s Kristýnou Hulovou bych přál každému učiteli na vysoké škole. Kristýna je 
pracovitá, spolehlivá, soustavná a bystrá. Má v sobě nejen dispozice ke korektnosti, ale zdá 
se, že i zkušenosti se studiem a poznáváním jako se zajímavými a pro existenci důležitými 
procesy. Ne pro hodnocení, ne pro projevy uznání – i když: nic proti nim a zaslouží si je! – ale 
pro poznávání samotné. Už dnes je odsouzená k tomu, že z tohoto vztahu k poznávání 
nevystoupí a bude ji zřejmě provázet po celý život. („Odsouzená“ proto, že zdaleka ne vždy 
platí, že i to nejbližší okolí právě tuto orientaci chápe. Ale nedá se nic dělat – jde zároveň i 
zárodek pro hodnocení. V intencích této práce je snad možné dodat, že jde o významnou 
součást „tavícího tyglíku“ hodnot…) 
Práce s ní byla potěšující a jsem moc rád, že mi byla dopřána. I když, jak to bývá, právě v tom 
závěrečném finiši bylo na spolupráci méně času, než bychom si asi oba přáli. 
Takže výsledek je sice velmi dobrý, ale mohl být ještě lepší. Ale i přes toto povzdechnutí 
musím v úvodu zdůraznit, že jde o bakalářskou práci výjimečnou. 
Výjimečnost předkládané práce spočívá v tom, že sice byla připravována dlouhodobě a 
soustavnou několikaletou prací, ale v závěru ji napsal Kristýna Hulová vlastně zcela 
samostatně: kromě dříve zvládnutých a zde dobře aplikovaných postupů zpracování 
empirických dat z velkých sociologických šetření shromáždila autorka relevantní teoretickou 
literaturu, zorientovala se v ní a zpracovala ji do využitelné podoby. Mám tím na mysli 
využitelnost ve smyslu formulace diskurzů, které mohly vést k tvorbě konceptů výzkumů a 
následně i k operacionalizaci. Tato část využití teoretických východisek není v práci explicite 
řečena, ale je prostě uskutečněna. Mj. zřejmě i proto, že samotné argumenty a postupy nutné 
reoperacionalizace (protože většina použitých výzkumů neměla koncipované či zveřejněné 
teoretické koncepty a východiska a bylo třeba je v nich hledat) by vydaly na samostanou a 
jistě velmi užitečnou bakalářskou práci.  
Možná, že právě toto shrnutí je zdrojem jedné skutečnosti, vůči které lze namítat. Totiž: 
Práce vyvolává dojem, že v jednotlivých výzkumech existovalo teoretické pojetí například 
liberalismu a i jiných hodnotových orientací a empirické výzkumy jejich podobu potvrzovaly 
či vyvracely. Ono ale to bylo spíš jinak: konstrukce baterií hodnotových orientací byly 
vytvářeny v podstatě ad hoc už v původních výzkumech (především v Aufbruchu a EVS, až 
na výjimky užití Inglehartovy „čtveřice“) a typologie se rodily prostřednictvím zjištěných 
výsledků a sekundárních analýz. Jednoduše řečeno – nebylo vůbec jasné, zda ten či onen 
výrok se váže kupříkladu k liberální orientaci a jiný ne, nebo, že ty či ony výroky se vážou 
navzájem do určitého typu. Avšak – vícerozměrná opakovaná analýza z jednoho a více 
výzkumů vedla k domněnce, že jde zřejmě o orientaci například liberální, která nabývá té či 
oné podoby v těch či oněch souvislostech. A tyto domněnky byly dále předmětem výzkumu, 
až se z nich mohlo stát to, co znamená ověřování či vyvracení hypotéz. 
Toto je vlastně základní odpověď na pochyby, které může vyvolat tvrzení autorky hned 
v úvodu, že totiž jde o „výroky, o nichž se dá předpokládat, že se vážou k různým aspektům 
liberalismu“. Proč se to dá předpokládat? Inu proto, že se nic takového, ale ani jiného 
nepředpokládalo, dokud nebyla empirická potvrzení, která k vyvolání tohoto předpokladu 
vedla. 
Dobře je ten postup vidět na samotném zpracování souhrnných výsledků (mimochodem: to 
považuji za jeden z nejpěknějších metodologických výsledků práce, protože souhrnné 
charakteristiky jsou nejtěžším krokem interpretací). Např. jádro sdělení na stranách 47 a 



následujících ukazuje, že typy se konstruovaly a pojmenovávaly postupně a ukázalo se také – 
právě prostřednictvím dlouhodobého ověřování – že typy mají své opodstatnění. Z dat. Ne 
z konstruktů typů předem. 
Tahle námitka ale nic nemění na výsledku. Jde spíš o upozornění na přece jen ještě větší 
obezřetnost a umírněnost v tvrzeních a výrocích. Ostatně tohle je možné namítnout i vůči 
shrnujícím teoretickým východiskům: chápu potřebu stručného pojmenování různých –ismů. 
Ale asi by tu víc slušelo chápat je jako tendence. Tady se také nabízí otázka: jak autorka 
vlastně „rozhoduje“ spor mezi svobodou a rovností? Jednou cituje Dworkinovu „smířlivou 
variantu“, pak odkazuje na Skovajsovo konstatování „trvajícího sporu“…Co s tím? 
I otázky a námitky k práci svědčí o její kvalitě. Jde o doplňky a jemnosti, které by slušely i 
obhajobě magosterské práce např. na sociologii na FVS. Ostatně kolega Jeřábek – když jsem 
mu práci ukázal – říkal: to by byla u nás jedničková diplomka. 
Věřím. A navrhuji, aby to bylo na FHS také. Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji ji ocenit 
47 body. 
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