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Posudek vedoucího práce na diplomovou práci  Bc. Lucie Holé: „Postoje 
k riziku u českých studentů středních škol: rozdíly mezi muži a ženami“  

Vedoucí práce: Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. 
 
Diplomová práce Bc. Lucie Holé se zabývá významným tématem sociologie, sociální 

psychologie, sociální a kulturní antropologie i např. kriminologie – rizikovým chování 

mládeže a jeho příčinami a rozdíly mezi skupinami mládeže v postojích k riziku. Těžiště 

práce je v konceptualizaci, operacionalizaci a v profesionálním provedení empirického 

výzkumu postojů mládeže k rizikovému chování.  

Práce je rozčleněna do úvodu, čtyř rozsáhlejších kapitol a závěru. Je doplněna 

seznamem literatury a dotazníkem v příloze. První dvě kapitoly (str. 9-33) jsou věnovány 

teoretickým problémům spojeným s existencí a vnímáním rizika a odlišnostem v reakcích na 

riziko ze strany jednotlivých skupin osob, zvláště pak mládeže. Zvláštní pozornost autorka 

soustřeďuje na rozhodování zahrnující práci s rizikem. Zde rozlišuje tři druhy rozhodování: 

racionální (s.21nn), na základě heuristik (s.23nn) a intuitivní (s.26nn). Přitom rozhodování 

v nejistotě tvoří zvláštní oddíl situací, které se vyznačují relativně rozvinutými teoriemi 

(s.28nn). 

Za cennou lze považovat kapitolu třetí: Konceptualizace výzkumu – modely vnímání 

rizika (s.34-41). Na této kapitole si zvláště cením toho, že diplomantka nepřejala nekriticky 

model výzkumu, který ji inspiroval – výzkumu postoje k rizikům u mládeže v USA, ale 

provedla zevrubný rozbor všech významných potenciálních rozdílů a na jeho základě 

formulovala svůj vlastní výkladový model.  

V nejrozsáhlejší – čtvrté kapitole je soustředěna metodika empirického výzkumu, 

včetně hypotéz, analýz a zjištění. (s.42-75). Empirická část práce je koncipována jako 

komparativní studie, a tomu odpovídají také modely použitých analýz, v nichž autorka 

správně odhlíží od hodnocení celku a soustřeďuje se na komparace jednotlivých skupin 

mládeže tak, jak to umožňuje jen částečná reprezentativita získaných dat. Přitom je třeba 

zdůraznit, že data sbírala sama a nebyla přitom vybavena žádnými grantovými prostředky pro 

svůj empirický výzkum.  Závěry a diskuse (str. 76-79) vybírají z poznatků výzkumu obecnější 

zjištění a završují tak celou práci. V přehledně členěné a srozumitelně napsané diplomové 

práci podala Lucie Holá dostatečně podrobný rozbor zvoleného tématu a splnila tak 

plánovaný cíl diplomové práce.  

Práce je přehledně členěna, doplněna seznamem relevantní, převážně zahraniční, 

literatury. Na jednotlivé prameny literatury diplomantka vhodným způsobem odkazuje. 

Abstrakt vyjadřuje podstatu práce a obsah podává dobrý přehled o členění i obsahu 

předložené diplomové práce. Studie je napsána čtivě, úsporným jazykem a v empirické části 

se soustřeďuje na výsledky, které jsou dostatečně významné a prokazatelné, což dokládá i 

statistickými testy a grafy.   
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V kapitole 4.4. „pravděpodobnost zapojení se do rizikových aktivit“ se Lucie Holá 

zaměřuje na popis vlivu základních sledovaných faktorů (pohlaví, náročnost studia) 

(jednotlivě i v kombinacích) přičemž rozlišuje vnímání rizika ve třech různých oblastech – 

v sociální oblasti, v oblasti zdraví a volného času. Již zde dochází k velmi zajímavým 

zjištěním. Odhad „pravděpodobnosti negativních důsledků vyplývajících z aktivity“ a 

„pravděpodobnost závažnosti těchto důsledků“ jsou vnímány ve vzájemné korelaci. Právě tak, 

„čím je aktivita vnímána jako příjemnější, bez ohledu na provázející riziko, tím je vyšší šance, 

že se do ní jedinec zapojí“ (str.60).    

Ještě významnějších výsledků dosáhla diplomantka v kapitole 4.5. „regresní analýza 

anebo co ovlivňuje míru riskování u studentů“. Zde porovnává celou řadu modelů a vybírá 

z nich ty, které jsou nejvýznamnější a provádí jejich věcnou sociologickou interpretaci. 

Přitom správně na potřebných místech opakovaně upozorňuje na zůstatek nevysvětlené 

variance, a tudíž na pravděpodobnou existenci dalších, nesledovaných faktorů, které by mohly 

doplnit potřebné vysvětlení v dalších výzkumech.   

K práci je možno vznést následující dílčí připomínky: 

1) je obtížné najít explicite formulovaný cíl práce – je vlastně uveden až v její empirické části; 

z toho pak patrně vyplývá, že autorka nepovažuje za potřebné konfrontovat svá zjištění 

s obecnějšími tezemi v úvodních kapitolách uváděných teorií; 

2) multidimenzionální analýza využívá prakticky jen mnohonásobnou lineární regresi, i když 

by se nabízely i další alternativní metody na doplnění; 

3) autorka se v diplomové práci omezuje na zjišťování a testování vlivu jen omezeného 

množství vysvětlujících proměnných (např. pohlaví, náročnost studia) a do výzkumu 

nezařadila další proměnné, které by mohly indikovat třeba míru odpovědnosti nebo 

sociální zralosti zkoumaných mladých lidí. 

K práci však nemám zásadnějších připomínek. Uvedené dílčí poznámky mají spíše 

doplňkovou roli. Také k teoretickému zakotvení studie by bylo možno najít některé další 

aktuální prameny. To však nežádám, protože práci Bc. Lucie Holé považuji především za 

studii orientovanou směrem ke konceptualizaci empirického výzkumu, jeho vyhodnocení a 

citlivé interpretaci. V tomto směru v diplomové práci Bc. Lucie Holé neshledávám znatelných 

nedostatků.  

Závěrem doporučuji diplomovou práci Bc. Lucie Holé k obhajobě a navrhuji ji 

hodnotit stupněm velmi dobře, protože: 

1. diplomová práce je logicky členěna, opírá se o relevantní zahraniční teoretickou literaturu, 

je srozumitelně formulována, a správným způsobem používá odkazy; 
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2. autorka provádí velmi citlivou, věcně argumentovanou a metodologicky zdůvodněnou 

konceptualizaci úlohy pro prostředí České republiky provedenou na základě inspirací ze 

zahraniční literatury  

3. Bc. Lucie Holá prokázala profesionální znalosti a dovednosti při vytváření, pilotáži a 

citlivých úpravách výzkumného nástroje a provedla věcně správnou analýzu dat týkající 

se postojů k rizikům ve třech oblastech života mládeže – v sociální oblasti, v oblasti 

zdraví a volného času, a odvozuje z nich v správné závěry;  

4. práce však obsahuje drobná opomenutí a není ve všech ohledech dotažena; její analytické 

kapitoly jen nepříliš navazují na kapitoly teoretické; a závěry diplomové práce nejsou tedy 

dovedeny dostatečně zřetelně na vyšší úroveň obecnosti. 

Pokud však diplomantka prokáže při obhajobě mimořádně dobrý výkon a bude to umožňovat 

hodnocení oponenta, jsem toho názoru, že ve srovnání s jinými diplomovými pracemi by 

mohla být hodnocena také známkou výborně.   

 

24.1.2011 

 

 

Prof. PhDr. Hynek Jeřábek,CSc.  


