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Bakalářská práce zachycuje proměny postojů české populace k demokracii a souvisejícím 
tématům v období od roku 1990 téměř do současnosti, zahrnuje otázky týkající se hodnoty 
demokracie jako způsobu vlády, hodnocení vývoje politického systému, spokojenosti s 
politickou situací a s fungováním demokracie, důvěry vládě, prezidentovi a soudům. Porovnává 
dva zdroje informací: časové řady výzkumů CVVM a vybrané údaje výzkumů ISSP. 
 
Cíle jsou formulovány poměrně obecně, porovnání dat sice otevíralo otázku, nakolik bude možno 
identifikovat nějakou jednoznačnou a společnou linii vývoje postojů, ta ovšem nebyla podložena 
žádnou hlubší teoretickou hypotézou. Samozřejmě bylo možno očekávat, že hodnota demokracie 
se bude měnit jen velmi pozvolna, zatímco postoje budou reagovat na aktuální poměry. 
Překvapivé není ani zjištění, že otázky kladené v různých kontextech a v různých formátech 
přinášejí odlišné výsledky, bakalářská práce ale zřejmě nemohla řešit metodologické aspekty 
porovnávání, např. problém ekvivalence položek nebo nějaké složitější přepočty dat (na bázi 
indexů, průměrů, apod.). 
 
Autorce trochu pomohla okolnost, že v řadě položek lze prokázat vliv věku, což  naznačuje 
proměny postavení (a očekávání) generací. To je možno považovat za hlavní přínos práce. Její 
zpracování ovšem nepřekračuje hranice popisu. Také úvodní teoretická část spíše jen uvádí 
základní výkladový rámec: na jedné straně koresponduje s empirickou částí, na straně druhé se 
příliš nevěnuje operacionalizačním postupům od konceptů k proměnným. Práce je založena na 
sekundární analýze, nicméně i za této situace není ideální brát proměnné jako prostě „dané“ a 
snadno přenositelné do roviny teoretické diskuse. V rámci bakalářské práce lze přijmout 
zjednodušení časových řad do delších intervalů, ale i tento pragmatický krok mohl být 
zdůvodněn podrobněji. Zvláště když časová řada ISSP vykazuje posuny v čase, pak se tahle část 
informace jeví jen jako „doplňková“. Exkurzy do porevolučního období jsou sice zajímavé, ale na 
dané ploše neumožňují ani rozvinutí teoretické reflexe, ani hlubší napojení na historický 
kontext. To vše se v práci objevuje pouze v dílčích momentech. 
 
Práce je na přijatelné úrovni z hlediska práce s daty, s literaturou i z hlediska formulačního, 
jakkoli sama stylistika nepatří mezi autorčiny silné stránky. Práce tak získává ráz zvládnutého 
školního cvičení, které završuje bakalářské studium, v tomto ohledu splňuje nároky, sotva však 
může aspirovat na nějaké lepší hodnocení než stupněm dobře. 
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