
Oponentský posudek diplomové práce
Michala Ulrychova:

Lid versus kormorán

Diplomová práce Michaly Ulrychové zaujme svým velmi čtivým slohem, který 
balancuje na hranici odborného a žurnalistického slohu. To je její první klad, který 
mě zaujal již od prvního nahlédnutí a tento dojem mi vydržel až do velmi pěkného 
závěru celého textu. Místy jsem se při čtení příjemně bavil, aniž bych tím pozbýval 
dojmu, že čtu odbornou práci. Vítané pro mě bylo i to, že je text psaný velmi stručně 
a přitom informativně. Pokud má jeho prvních šest kapitol sloužit jako výstižný úvod 
k následujícím kapitolám, ve kterých potom autorka prezentuje vlastní výsledky, 
připadá mi jejich obsah zcela uspokojivý. Většinu informací by bylo možné v diskusi 
přímo vztáhnout k autorčiným výsledkům, žádné údaje nepůsobily  nadbytečně, ale 
stejně tak mi ani žádné informace nechyběly k porozumění následujícím kapitolám. 
Jako zoolog hodnotím i to, že si autorka zřejmě dala práci s prostudováním základní 
ornitologické literatury. Biologické aspekty konfliktu člověk-kormorán mi připadají 
podchycené uspokojivě a podíl informaci, vztahujících se k bionomii kormorána, 
ekologii krajiny a sociálně kulturním aspektům konfliktu, mi připadá pro účely úvodu 
do problematiky vhodně vyvážený. Pokud by ovšem obsah těchto šesti kapitol měl 
být míněn jako komplexněji pojaté literární review k širšímu pozadí studovaného 
problému, pak by zajisté nešlo o vyčerpávající přehled, neboť se převážná většina 
textu zaměřuje na velmi úzkou a velmi regionální problematiku konfliktu mezi 
kormorány a místném obyvatelstvem v ČR. 

Kapitoly 7 a 8, ve kterých autorka prezentuje výsledky svého vlastního 
průzkumu mediálního obrazu kormorána v ČR a výsledky strukturovaných rozhovorů 
s místními obyvateli a turisty na Třeboňsku, považuji za stěžejní kapitoly celé práce a 
už i proto je hodnotím kritičtěji. Obě kapitoly jsou psané velmi podobným slohem 
jako předchozí text, což mě již tady tolik neuspokojuje. Zde bych očekával více 
detailů, a to jak technických (důkladněji popsaná metodika), tak i interpretačních. 
Osobně nejsem příznivcem takového stylu prezentace, ve kterém se neurčitě prolínají 
výsledky vlastní práce a jejich diskuse. Místy tak v předloženém textu nedovedu 
odhadnout hranici mezi informacemi získanými primárně od respondentů dotazníkové 
a rozhovorové studie nebo z tisku od jejich autorčiných sekundárních interpretací. Je 
mi sice jasné, že jistá míra prolínání výsledků a jejich diskuse je jedním z atributů 
„kvalitativního“ výzkumu, o to víc by ale podle mého názoru měla autorka dbát na to, 
aby čtenáři usnadnila vidět v textu hranici mezi zaznamenanými údaji (výsledky) a 
jejich interpretací (diskusí). Především mi však chybí skutečná diskuse v tom smyslu, 
že by se autorka snažila konfrontovat své vlastní poznatky s výsledky a závěry jiných 
studií – text těchto dvou kapitol se totiž na jiné práce neodkazuje prakticky vůbec. 

Podobně mě neuspokojuje ani míra důslednosti, s jakou autorka objasňuje 
metodiku svého výzkumu. V kapitole 7 postrádám bližší popis toho, jak autorka 
postupovala při rešerši tisku. V příloze je sice uveden seznam 22 použitých článků, 
v textu se však mluví o 173 článcích z období 7 let. Není rozvedeno, v jakých médiích 
bylo (a v jakých nebylo!) hledáno a jak bylo zajištěno rovnoměrné pokrytí různých 
zdrojů, zvláště u těch článků, v nichž je o kormoránech jen okrajová zmínka. 
V kapitole 8 bych uvítal detailnější popis postupu při výběru respondentů (např. jak 



byla zajištěna jeho reprezentativnost) i průběhu vyplňování dotazníků a paralelně 
probíhajícího rozhovoru. Nemyslím si, že uvedené citace postačují k jednoznačnému 
pochopení konkrétního autorčina postupu. V té míře detailnosti, v jaké je metodika 
práce sepsaná, není podle mého názoru uspokojivě replikovatelná jiným 
výzkumníkem. Opět jsem si vědom toho, že povrchnější prezentace metodiky 
výzkumu je v oblasti „kvalitativního“ sociálního výzkumu tolerovaná, přesto se však 
proti tomuto bodu nemohu neohradit.

Kapitola 8, věnovaná výsledkům dotazníkového průzkumu, přináší čtenáři 
vůbec nejvíc nových informací. Použitá metoda, tedy rozhovor na podkladu 
strukturovaného dotazníku, nabízí velmi pěknou možnost zkombinovat tak řečený 
„kvalitativní“ a „kvantitativní“ přístup (dva termíny, které opravdu nemám rád) a 
dobrat se tak k poměrně komplexnímu obrázku řešeného problému. Velmi mě proto 
mrzí, že tato možnost nebyla využita. Autorka se obratně vyhnula jakékoli konfrontaci 
s čísly a statistickými závislostmi, které jsou v jejích datech zajisté podchycené. 
Statistická analýza by přitom umožnila ověřit významnost rozdílů ve výpovědích u 
pěti srovnávaných skupin respondentů, relativně nezávisle na autorčiných dojmech, a 
bylo by možné pokusit se i o zohlednění vlivu věku, pohlaví, dosaženého vzdělání a 
podobných faktorů na výpovědi respondentů (ačkoli zde by povaha dat možnosti 
statistických testů  omezovala). To, že autorka statistickou analýzu zcela obešla, má 
svůj kladný aspekt. Vyhnula se tak chybě běžné mezi přírodovědci, kteří často na svá 
data aplikují složité statistické postupy, kterým nerozumí, a tak zvané „to, co vyleze“ 
pak interpretují v mylné představě, že „tak to je“. Tomu se však lze vyhnout, aniž 
abychom statistickou povahu našich výsledků zcela ignorovali. Vhodnějším řešením 
by byla spolupráce s profesionálním statistikem, a to již od fáze přípravy designu 
celého projektu. Jedním z přínosů by pak byla i širší akceptovatelnost závěrů a z nich 
plynoucích praktických doporučení, např. pro stranu ekologů, kteří velmi dbají na 
odlišování subjektivních dojmů od statisticky podložených závěrů.

Možné praktické výstupy předložené práce stojí za zmínku. Je mi známo, že 
vůbec první pohnutka k zadání tohoto tématu vycházela z praktických potřeb ze 
strany ornitologů a ochránců přírody. Rád bych se tedy autorky zeptal, zda podle 
jejího názoru přináší její práce nějaké praktické implikace. A pokud ano, je zde 
někdo, kdo se bude snažit o jejich prosazení? Pakliže práce bude mít realizovaný 
praktický výstup, viděl bych v tom její velký klad.

Závěrem musím zdůraznit, že moje hodnocení vychází z toho, že jsem 
přírodovědec a že jsem sám vystudoval a působím v prostředí, kde dominuje 
poněkud odlišný přístup k metodice výzkumu než jak je tomu v sociálních vědách. 
Proto prosím berte moje výhrady se značnou rezervou! Kvalitu práce předběžně 
hodnotím známkou dvě, přičemž své definitivní hodnocení bych raději ponechal až 
na průběh obhajoby.
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