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Autorka si pro svou disertační práci vybrala pole zkoumání, které se v posledních dvaceti letech 
stalo výsostným předmětem sociálně vědného zájmu. Protíná se v něm hned několik oblastí dnes 
již zcela mohutného výzkumu: demokracie a demokratické tranzice, občanské kultury a občanské 
participace, sociálního kapitálu a důvěry. Literatura na tomto poli je už jen stěží přehledná a patří 
k nejsilnějším stránkám předloženého textu, že autorka byla s to tuto nálož zvládnout 
s mimořádným přehledem. Čtrnáctistránkový seznam použité literatury je zkrátka úctyhodný a je 
třeba poznamenat, že autorka využívá těchto pramenů bohatě, ale většinou zároveň střízlivě a 
účelně. Stejně tak se její práce opírá o vcelku rozsáhlý aparát kvantifikovaných dat, buď 
v obecnější rovině ve formě odkazů na sekundární zdroje, zejména zahraniční, ale také- zejména 
v závěrečné části - o data z výzkumů domácích, které zde mají postavení primárních zdrojů 
(zejména ,,Aktér 2005"). Předložený text tak vyhovuje očekávání, tak rozmohlému v českém 
akademickém prostředí, aby disertační práce propojovaly teoretickou či konceptuální erudici s 
domácími empirickými poznatky. 

Práce je strukturovaná do tří základních částí. V první se autorka věnuje pečlivému přehledovému 
výkladu konceptu důvěry, zprvu v obecně historické perspektivě ve vztahu k moderní zkušenosti. 
Poté rozpracovává na základě relevantní literatury analytické schéma různých druhů, úrovní a 
zaměření důvěry. První část uzavírá představení klíčových pojetí sociálního kapitálu etablovaných 
v sociálně vědní produkci posledních dvaceti či třiceti let. V druhé části přikračuje k zasazení 
konceptu důvěry do rámce teorií demokracie a demokratizace, čímž si připravuje půdu pro 
obohacení tohoto rámce o další výkladovou rovinu: do jejího zorného pole se v druhé polovině 
této části dostává téma občanské participace a občanských postojů. Zejména v této části práce 
autorka prokazuje přehled nejen v soudobé sociologické literatuře, nýbrž také v tematicky 
relevantní oblasti politické teorie či politologie. Takto připravené předmětné a konceptuální 
schéma jí slouží jako podklad k empiricky laděné závěrečné třetí části disertace. Zejména zde 
osvědčuje kompetenci pracovat s kvantitativně zpracovanými daty a zejména (třebaže nikoli 
výhradně) s jejich pomocí představuje téma důvěry jako praktický problém pro české prostředí, 
jež jsme stále zvyklí vnímat optikou post-komunistické demokratizační transformace. V poslední 
části se proměňuje výkladová strategie i estetika textu, jenž je proložen četnými grafy, tabulkami a 
schématy, k nimž odkazuje analytický komentář. Ani zde se však autorka zcela nevzdává občasné 
kontextualizace empirických zjištění s pomocí relevantní literatury, což také zasluhuje ocenění. 

Obecná přehlednost základní struktury práce, podepřená vzornou stylistickou úpravou, je 
společně s informační bohatostí hlavním kladem předloženého disertačního textu. Přinejmenším 
v tomto ohledu splňuje práce očekávání a nároky, jež jsou nezbytné k jejímu doporučení 
k obhajobě. Zároveň máme co činit s výsledkem bádání, jenž poskytuje dobrý základ pro budoucí 
publikaci. Uvažuje-li o tom autorka - a pravděpodobně ano, neboť usilovná publikační činnost je 
dnes dalším ze zdůrazňovaných imperativů akademické práce - nabízím jí v další části posudku 
několik poznámek, z nichž některé by snad mohla při následných úpravách svého textu využít, 
bude-li to považovat za vhodné. 



První poznámka se týká celkové koncepce práce. Její název je Role důvěry v demok ratickém .[)!Jlémtt a 
toto zaměření slibuje autorka, i když nijak razantně, také v Úvodu (str. 8). V průběhu dalšího 
textu však zřetelně dominují otázky povahy (první část), zdrojů či determinant (druhá část) a 
existence či neexistence (třetí část) důvěry v jejích různých podobách a zaměřeních. Otázky role 
či funkce důvěry - institucionální či sociální -v demokratickém společensko-politickém režimu 
nejsou sice zcela opomenuty, rozhodně však textu nedominují, a to ani v jeho druhé části, v níž 
by se patrně dalo najít pro tuto výkladovou linii nejvíce vhodných příležitostí. I zde se však téma 
role důvěry v demokracii představuje pouze v některých podkapitolách a povětšinou skrze 
obecné odkazy na politologické autory či autorky. Právě v této části by deklarované hlavní téma 
práce zasloužilo podrobnějšího a systematičtějšího zpracování - a tím mohlo být názvu učiněno 
zadost- takového zpracování se však v práci dostává spíše tématům uvedeným výše. Nejde o 
nijak hrubou chybu, posun v perspektivě v průběhu analytické práce je běžnou badatelskou 
zkušeností. Zklamaným Čtenářským očekáváním by mohla předejít i jen jemná úprava názvu a 
úvodních odstavců. 

V ohledu výkladového stylu se práce z příliš často pohybuje mezi reprodukcí mnohočetných 
konceptů a přístupů na jedné straně, a občasnými kategorickými tvrzeními, spornými ve své 
jednoduchosti, na straně druhé. Příklady: neuvedeme-li, co přesně máme na mysli tím, že 
"současnost lze charakterizovat jako dobu vzrůstající nejistoty, chaosu a vzájemné závislosti, 
ztráty symbolů a ideologií" a že "dochází k růstu anonymity a neosobnosti", zůstáváme na úrovni 

· mediálních klišé, třebaže i v sociologické produkci solidně reprodukovaných a braných za 
samozřejmé. Tedy klišé, jež poslouží nanejvýš jako mechanické (a nikoli analyticky kritické) 
obhájení vlastního výzkumného zájmu. To není třeba a v oponentovi (což by měl být prototyp 
kritického čtenáře) to jen vyvolá všetečné otázky. Kam až dozadu v čase sahá ta naše současnost? 
Jaké symboly či ideologie jsme ztratili? V jakém smyslu jsme na sobě vzájemně více závislí? Jaký 
řád je opakem toho současného chaosu? Proč je anonymita a neosobnost spojována s krizí 
důvěry? Richard Sennett (Pád veřr:jného t!ověka) například tvrdí, že to byla. právě neosobnost a 
anonymita městského prostředí, jež dala vzniknout moderní občanské kultuře a pro ni 
příznačnému druhu důvěry mezi neznámými. Nenavrhuji, aby práce začínala podrobným 
rozborem takových otázek, ale přistoupíme-li k těmto tvrzením, měli bychom reflektovat, co 
přesně tím vlastně myslíme a jaké pochybnosti mohou v kritickém čtenáři vyvolat. Opravdu 
musíme nejdříve vykreslit obrázek "krize", abychom oprávnili svůj badatelský zájem? Ale 
podobné otázky se vtírají i v řadě pasáží dalšího textu: opravdu je dnes "charismatický fenomén 
zcela ojedinělý" a poslední výjimkou hodnou zmínky je Gándhí? (str. 73) A co třeba JFK, nebo 
Klaus či Havel v prvních letech po převratu? A co Obama, nebo i takový Berlusconi? A to i při 
vědomí, Že popularita ještě neznamená nutně charisma - ale právě charisma se na rozdíl od 
popularity dá těžko kvantifikovat, ani jej ve vůdci nemusí cítit většina. Ale toto jsou drobnosti, jen 
upozornění, že je dobré systematicky hlídat kategoričnost některých obecných tvrzení - dobrý 
text jich zas tak moc nepotřebuje, vystačí si s těmi argumentovanými. 

Znovu připomínám, že přehledové (reprodukující) části práce pokládám za poměrně zdařilé, 
dokonce zdařilejší než-li úsporné analytické komentáře ke kvantitativně zpracovaným datům 
v poslední části práce. Nicméně jistý druh úspornosti a střízlivosti by pravděpodobně prospěl 
i přehledovým pasážím: jak v ohledu odkazů na některé klasické autory, tak i pokud jde o 
používání některých konceptů. Odkaz na Antonia Gramsciho v souvislosti s veskrze pozitivním 
chápáním občanské společnosti a občanské zkušenosti coby rezervoáru vzájemné důvěry (str. 11) 
působí nepatřičně. Gramsci, zcela v duchu marxistické kritiky odpolitizované moci (kulturně 
sociální hegemonie) viděl v občanské společnosti buržoazní oporu vykořisťujícího a 
nespravedlivého kapitalistického řádu. Dále například: pojem "odkouzlení" (str. 11) má 
v sociologické tradici zcela specifický význam, jenž mu přisoudil Max Weber. A s ohledem na 



tento význam nerú použití tohoto pojmu v daném kontextu bezprostředně pochopitelné: jaký 
vztah k odkouzlerú společnosti má rostoucí zájem o důvěru (str. 11)? 

Pasáže o povaze a potřebě specificky chápané důvěry v moderrú společnosti patří k těm čtivějším 
a sdělnějším, a to včetně připomenutí Simmelova příspěvku do takto rámované sociologické 
debaty. Když už ale autorka opírá tuto část výkladu mj. o zmíněného klasika, bylo by asi 
vhodnější, kdyby čerpala více z jeho původrúch textů a méně se spoléhala na sekundárrú 
literaturu, třebaže v základrúch konturách spolehlivou (Petrusek, Mucha, Marková). Mohla by se 
tím vyhnout některým nesrovnalostem. 1. Simmel považoval nárůst sociálrúch vazeb a jejich 
doprovodnou pomíjivost nejen za ohrožerú osobnostrú integrity (str. 12), nýbrž také za naději pro 
osobnostrú rozvoj a celkovou sociálrú integraci moderrúch jednotlivců. 2. Jak je to vlastně se 
Simmelovým chápárúm důvěry? Na straně 12 se říká, že Simmel "posunul důvěru do oblasti 
neosobrúch vazeb ... " (v moderrúm peněžrúm hospodářstvD, zatímco na straně 22 se uvádí, že i 
Simmel "považoval důvěru za apriori kategorii ve formovárú sociálního věděrú", ~·za jakýsi druh 
kulturrú univerzálie nezávislé na historickém typu společenství. V tom je trochu rozpor. Nerú to 
ale tak, že bychom u Simmela nemohli najít obojí pohled- a nemusí být stejně tak chybou 
uvedených simmelologů, že akcentují různé části klasikova odkazu, sledují tím každý svůj vlastní 
analytický zájem. Je ale sporné uvést oba Simmelovy pohledy v jednom textu bez kritické reflexe 
jeho vlastního analytického zájmu,~· toho, o jaké důvěře v jednom a druhém případě mluví. 
Kritická pozornost k původním pramenům by jistě i tuto část předložené práce ještě více 
obohatila. 

Celkově však rád právě prvrú část ocerúm. Například pasáž o rozdílnosti mezi "důvěrou" (truJt) a 
"důvěryhodností" (confidena: - spoleh?) je poučná a velmi dobře zvládnutá. Ovšem na protější 
straně sítě je při tenise vždycky "protihráč", nikoli "spoluhráč". (str. 26) Jak se něco jako "národrú 
charakter", když už tuto archaickou a analyticky poněkud spornou představu přijmeme, 
"vyznačuje určitou hladinou důvěry" (str. 30), to mi také nerú jasné. Zajímavě, poučně a 
s mimořádným přehledem je zpracovaná i kapitola o sociálním kapitálu, bez ohledu na 
skutečnost, že se zde téma důvěry(~. vazba sociálního kapitálu a důvěry) nijak důsledně a 
systematicky nesleduje. Jen se zde opět na některých místech objevuje trochu nedbalá práce 
s koncepty: Bourdieu nepracuje s pojmem kulturrú kapitál pouze či především "ve smyslu 
kulturrúho vkusu a spotřeby". Kulturrú kapitál u něj znamená především obecné kulturrú 
kompetence, schopnost orientace v klíčových situacích (například při obhajobě disertačrú práce) a 
také schopnost zvládat je ve svůj prospěch. (Hodně štěstí!) 

Nerú zcela korektní- zvlášť v případě, jako je předložený disertačrú text, jenž přehledně 
představuje řadu relevantrúch konceptů a perspektiv - aby oponent kritizoval absenci dalších 
pohledů, které snad také mohly být v práci vzpomenuty. Vystavuje se tím oprávněnému 
podezřerú přinejmenším z akademické sebestřednosti. Nicméně i tak bych autorku rád upozornil 
na jeden důležitý teorém z práce, na kterou ona sama několikrát odkazuje, The Civic Cu/ture od 
autorů Almonda a V erby. Je důležitý právě v kontextu jejího tématu a američtí politologové o 
něm mluví jako o zákonu anticipovaných reakcí. Ve fungujícím demokratickém systému, podle 
nich, je důvěra v politické instituce (reprezentace) posilována sdíleným předpokladem občanské 
mobilizovatelnosti v případě, že kritická část veřejnosti dojde k závěru, že politická reprezentace 
nejedná v jejich zájmu. Politická reprezentace může pro takový případ počítat s reakcí 
(mobilizací) veřejnosti proti rú a zároveň,a to je klíčové, i veřejnost předpokládá, že politická 
reprezentace s tím počítá a bere tedy možnost mobilizace alespoň do jisté míry vážně jako 
korektiv vlastního jednám: lépe se podstupuje riziko důvěry vůči někomu, kdo se nás tak trochu 
bojí, hůře se podvádí někdo, jehož důvěra je podmíněná a nejistá. Do hry tu vstupuje mimo jiné 
koncept ostražitosti. Mám za to, že právě třeba kritický rozbor takového cirkulárrúho zákona 



anticipovaných reakcí mohl být jedním z východisek pro důkladnější pojednání o roli důvěry 
v demokratických systémech. 

Podobně bych rád obrátil příští autorčinu pozornost k pracím britského sociologa Petera 
Saunderse. Zejména k těm, v nichž identifikuje monokulturu (relativní třídní někdy i etno
kulturní homogenitu lokality) jako prostředí příznivé aktivní občanské participaci na místní 
úrovni, právě ve vztahu ke vzájemné důvěře místních. Jde to sice trochu proti přízni, kterou jinak 
chováme k multikulturalismu, nicméně by to mohla být jedna z inspirací k pečlivějšímu 
vysvědení, jaký druh občanského sdružování může podporovat sociální důvěru (a těžit z ní 
současně). Takto zůstává v práci několikrát konstatovaná absence zřetelné vazby mezi občanským 
sdružováním a sociální důvěrou vysvědena pouze ve zkratce obecným poukazem na různé druhy 
a úrovně takového sdružování. Jakožto po Putnamovi perzistentně reprodukovaný a stále téměř 
samozřejmě přijímaný předpoklad (oné vazby) by jistě její (oné vazby) znesamozřejmění stálo za 
důkladnější pozornost. 

Snaha o informační bohatost, podpořena znalostí rozsáhlé literatury a úsilím o vědeckou 
solidnost, je jistě chvályhodná, přináší ale také jistá úskalí. Zejména v tom, že práce může snadno 
na čtenářstvo působit jako série neustálých odkazů na literární či datové zdroje, což významně 
ztěžuje přinejmenším orientaci v textu jako celku. Práci by jednoznačně prospěla větší míra 
kritické narativity, jež by umožnila průběžně sledovat klíčová témata (například tu roli důvěry 
v demokracii) v různých kontextech konceptuálních i historických. V takovém případě by pak i 
méně vadila občasná repretitivnost, naopak, mohla by pomoci udržovat Čtenáře ve střehu a 
orientovaného. Je-li práce přehledně strukturovaná ve svém celku, nelze to samé říci o rozvíjení 
samotných věcných argumentů - právě v tomto vidím největší problém předloženého textu, a 
ještě se níže dostanu k některým příkladům. Nedostává-li se ovšem čtenáři soudržné výkladové 
linky, a to se snadno stane i zkušenějším autorům či autorkám, jistě by vzal za vděk alespoň 
jmenným a věcným rejstříkem. Právě u prací tohoto typu, jež se svou povahou blíží v dobrém 
slova smyslu přehledové studii podepřené solidní empirickou informací, spíše než-li kriticky 
argumentovanému pojednání, je rejstřík nezbytností. 

Důkladná opora v literárních a datových zdrojích práci samozřejmě prospívá. Tím spíše ale 
vyniknou některé limity, se kterými se text střetává, přistoupí-li autorka k pokusům o syntetizující 
pohled či o rozvinutí vlastního argumentu. To se týká hned několika součástí její disertace. 

1. Například syntetizující- a pro rozvržení tématu práce velmi důležitý- odstavec 2.3.2 ("Tři 
úrovně sociální důvěry'') necharakterizuje rozdíly mezi těmi úrovněmi dostatečně zřetelně. Není 
z něj zcela jasné, v čem vlastně ty rozdíly spočívají. Pro dobrou orientaci čtenářstva v dalším textu 
nestačí pouze naznačit, zde musí být dělící linie mezi ideálně typickými úrovněmi důvěry 
charakterizovány zcela bezrozporně. Podobně nejasné a nedostatečně rozvinuté jsou ale i některé 
jiné odstavce uvozující další výklad, třeba "Vymezení konceptu demokracie" (1.2- str. 56). 

2. Každá kapitola je opatřena "Shrnutím". Není ale úplně zřejmé, jaký mají tato shrnutí pro 
čtenáře účel, ledaže by chtěl zvolit úsporné čtení a práci nebo alespoň některé kapitoly vstřebat 
rychleji, čistě orientačně a s menší námahou. To by však k jiným kvalitám textu bylo poněkud 
ochuzující. Problém je v tom, že ve "Shrnutích" se pouze ve zhuštěné podobě opakuje stejná 
informace jako v předchozím textu. Zde naopak není téměř žádná snaha o syntetizující kritický 
pohled na dříve probrané koncepce či pozice, o postižení jádra jejich vzájemných rozporů, o 
obecnější argument či o reflexivní vysvědení místa dané kapitoly v kontextu celé práce. Právě toto 
bych však od takového shrnutí očekával. Chybí-li zřetelnější a pečlivější vymezení základních 
konceptů, čtenář potom v poměrně roztříštěném textu často tápe: například na straně 81 se mluví 



ve vztahu k důvěře o třech pilířích demokracie, na straně 92 už jen o dvou. Proč a kam zmizela 
"legitimita" z tohoto rejstříku, jde-li o "jakousi systémovou důvěru" (str. 81)? 

3. Autorka se ocitá na poměrně tenkém ledě zejména v pasážích či kapitolách, kdy je opuštěna 
zmíněnými oporami v literárních a datových zdrojích. Zvláště patrné je to v úvodnich kapitolách 
třetí části. Zde i jinak solidní jazyk práce snadno sklouzává do novinářského žargonu 
("markantn{jH projevy" - str. 11 O, "l!Jifla/ují Je dlouf.jm troáním" - tamtéž, "stát musí diJponovat 
funkčními institucemi"- str. 111, "hojná účast ve volbách" a "utváření budoucnoJti vlaJtního národa"
str. 112, atd.), což jde bohužel ruku v ruce s jistou povrchností předkládaných soudů ("mínění lidí 
pravděpodobně ovlivněno jistým idealizmem doby, jakož i zjednodušením nových skutečností" -
str. 108 ((tento soud samotný je značným zjednodušením, jež se do práce tohoto druhu a úrovně 
nehodí)), "politici se ale, jak se zdá, zabývají více sami sebou a svou kariérou než právě reálnými 
problémy každodenního života společnosti"- str. 109 (Gako bych čed Blesk)), "předčasné volby 
v roce 1998 přivádí do čela opoziční stranu, která začíná činně prosazovat svůj program" -
tamtéž ((nu, je-li už v čele, tak už není opoziční, nebo je nějaká strana z definice opoziční?)), 
"přebíráním legislativy ze zahraničí dochází k nepřesnostem v postižení reality"- str. 110 ((co 
znamená nepřesné postižení reality zákonem? jaké reality?)), "zákon obecně je vnímán spíše jako 
nutné zlo"- tamtéž ((opravdu? kým?)), "občané, kteří musí pochopit, že zákon je tu především 
pro jejich ochranu"- tamtéž ((proč by museli, pokud už to skutečně aspoň trochu nechápou?-
v tomto asi jádro problému nebude)), atd. atd.). Potom i například periodizace politicko
ekonomického vývoje v letech 1989 až 2008 je v souvislostí s povrchní argumentací málo 
přesvědčivá a působí arbitrárně - nehledě k tomu, že u většiny z pasáží první kapitoly třetí části 
není vůbec zřejmé, jak se vztahují k ústřednímu tématu práce. 

4. Zejména první kapitola třetí části práce se vyznačuje i jinými druhy jazykové1 či stylistické 
nedbalosti, například když se píše o "opozici veřejného a privátního [proč ne soukromého?] jako 
doménách dobra a zla" (str. 106). Pokud je mi známo, a vyplývá to i z dalšího (kon)textu, 
Sztompka mluvil o dichotomii, v níž se spojuje veřejné se zlem a soukromé s dobrem - a tomu 
by mělo odpovídat i pořadí těchto charakteristik. Ano, je to hnidopišská práce s textem, ale má 
svůj dobrý důvod. Nebylo mi úplně jasné, jaká přesně byla otázka, jež dovedla respondenty 
k odpovědím, jejichž rozložení uvádí tabulka III.1.1 na straně 114 - a považuji to s ohledem na 
váhu argumentu, který se k tomuto výsledku vztahuje, za důležité. V kapitole o českém 
občanském sektoru se nejprve mluví o jeho vysoké centralizaci a hned v následujícím odstavci o 
neexistenci aliance organizací či střechové organizaci coby jeho největším nedostatku (str. 117). 
To mi spolu nesedí, chtělo by to vysvědení. Stejně jako poněkud rozporná hodnocení 
občanského aktivismu -většinou se konstatuje mezi Čechy pasivita, ale s odkazem na Vlachovou 
a Lebedu přicházíme k jinému obrazu. (str. 118) I to by si žádalo kritičtější reflexe otázky, co je 
vlastně dostatečná či uspokojující úroveň občanské participace - bez ohledu na skutečnost, že 
takto obecně se jedná o otázku téměř metafyzickou. A navrch toho všeho: používat v odkazech 
disertačního textu Velký Joáologickj J!ovník (str. 110, poznámka 108) je přinejmenším esteticky 
nevhodné, a v kontrastu s jinak dobře podepřenou argumentací předchozí i zbytečné. Tahle 
kapitola se zkrátka moc nepovedla. Následující již se vracejí na pevnější půdu. I zde však zejména 
povaha hlavních zdrojů (kvantifikovaná a tedy kvantifikovatelná data) neumožňuje využít dříve 
rozpracovaných druhů, zaměření a úrovní důvěry k analyticky bohatšímu argumentu. Důvěra se 
tu příliš často zplošťuje na obecný pojem, čemuž odpovídají i poměrně suché a nerozvinuté 
komentáře. 

1 Nechávám stranou občasné překlepy či vychýlení, které jsou pravděpodobně výsledkem průběžných úprav 
textu (například na str. 94 má z kontextu být "potřebnou míru", nikoli "potřebná míra")- tyto chyby nejsou 
časté, před publikací je vychytá korektor(ka), a kdoví kolik takových zůstane v tomto posudku. 



Karel Čapek prý kdysi prohlásil, že Češi mají od svých úřadů velká očekávání, ale chovají k nim 
malou důvěru. Předložená disertační práce je dobrým příslibem k tomu, že její autorka bude 
v budoucnu s to- bude-li sama chtít- přistoupit k podrobnější a soustředěné analýze takových 
banálních rozporů. K analýze, která ji přivede k ještě sdělnějšímu využití erudice, kterou zejména 
v konceptuálním uchopení látky prokázala. Její přehled, pracovitost a orientace v empirických 
datech ji zároveň opravňují k tomu, aby se napříště odvážila kritičtějšího pohledu vůči některým 
argumentům, na něž se odvolává, jakož i vůči koncepcím, jejichž zvládnutí jí dopomohlo k takto 
bohatému představení zvoleného tématu. 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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