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Oponentský posudek na diplomovou práci bc. Lucie Holé Postoje k riziku studentů 
středních škol: rozdíly mezi muži a ženami 
 

Posuzovaná diplomová práce je postavena na vlastním relativně rozsáhlém 
empirickém výzkumu –dotazníkovém šetření - mezi studenty několika středních škol. Výběr 
těchto škol je koncipován tak, aby vyšetřený soubor umožnil testovat určité hypotézy (viz 
projekt). Výzkumné otázky, hypotézy velikost souboru i výběrová procedura jsou zvoleny 
přiměřeně tomu, aby výzkum byl silami diplomantky realizovatelný. Vysvětlení projektu, 
postup realizace, analýza dat a diskuse výsledků tvoří podstatnou část předložené práce. 
Empirická část je zarámována obsáhlým výkladem konceptů rizika, rizikového chování 
jednotlivců i společnosti. 
 

Zásadní problém diplomové práce spatřuji v tom, že teoretická část obsahuje řadu 
pohledů na riziko (riziko a kultura, riziko a společnost, …), řadu konceptualizací (viz tab. Str. 
17), diskurz principů rozhodování (teorie rozhodování), výčet (asi ne vyčerpávající) faktorů 
vnímání rizika (str.35). Téměř nic z toho se explicitně neobjevuje ani v konceptualizaci 
výzkumu, ani v jeho výzkumných cílech a následně pak pochopitelně ani v operacionalizaci 
výzkumných hypotéz do podoby měřitelných znaků (viz instrument šetření). Místo úvahy, co 
a jak při omezených možnostech vlastního výzkumu empiricky zkoumat (z popsané 
problematiky v teoretické části), se autorka inspiruje nějakým dílčím výzkumem z americké 
vysoké školy, který v otázkách částečně replikuje s mlhavým cílem možnosti komparace. 
Chápu velice dobře a v úvodním odstavci jsem i ocenil střídmost projektu, že možnost provést 
v nějakém smyslu reprezentativní terénní šetření, které by odpovědělo na některý z problémů 
rozebíraných v teoretické části, není jednoduché, ale ocenil bych každý pokus v tomto směru. 
Protože vazba mezi výzkumem a problémy, které jsou nastoleny v teoretické části je velmi 
malá, jsou i výsledky výzkumu obtížně interpretovatelné v nějakém širším kontextu a závěry, 
kromě konstatovaní zjištěných faktů (odpovědí na zadané otázky) jsou vlastně žádné. 
 

Kromě této námitky mám k vlastnímu výzkumu několik výhrad. Některé z nich jsou 
spojeny s výše naznačeným problémem operacionalizace, některé jsou spíše technického 
charakteru. 
 
-Neporozuměl jsem operacionalizaci „mediálního obrazu“ některých rizik – podle mne 
nemůže jít o souhlas či nesouhlas s nějakými zprávami z médií, ale o nějaké hodnocení, zda je 
něco riskantní či nikoliv 

-Nepovažuji za adekvátní hodnocení aktivit z hlediska příjemnosti-nepříjemnosti  

-Nevím, proč došlo k ignorování skutečného chování provádění některé z uvedených aktivit  

-Nerozumím smyslu pilotáže na jiné věkové skupině a jinou technikou 

 
K analýze dat mám tyto připomínky: 

 
-Postrádám jednoduché vyhodnocení (třeba procentního rozložení odpovědí, ale je možné 
komentovat i uvedené průměry či mediány), které by čtenáři sdělilo jaká je pravděpodobnost 
rizikového chování… 

-Nenápaditost a stereotypnost analýz: šlo například zkoumat vazby mezi jednotlivými 
oblastmi, uplatnit faktorovou analýzu… 

-Postrádám – vzhledem k názvu práce- nějaké celkové vyhodnocení genderových shod a 
rozdílů 

-Postrádám pokus o hlubší interpretaci zjištěných (a v textu konstatovaných) fakticit 
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Kromě námitek a výhrad týkajících se odborných záležitostí mám i určitou výhradu, 
která se váže na žánrovou nejednotnost textu. Některé části připomínají nezávazné 
„vypravování“ o tématech souvisejících s riziky (např. v závěru práce sopečný popel, 
pojištění, stavby vzdorující zemětřesení.., podobně i úvod s nesoustavným výčtem rizikových 
situací). Rozumím snaze přiblížit čtenáři problematiku v celé její šíři (či každodennosti), ale 
považuji to za stylistické vybočení. Samotný text by si zasloužil větší pozornosti z hlediska 
gramatiky (interpunkce) a větné skladby.  
 
 Práci doporučuji k obhajobě. Lucie Holá zvolila obtížnou cestu – v českém prostředí 
neprobádané téma, rozsáhlý vlastní výzkum. I když si velice cením vykonané práce spojené 
nejen s realizací výzkumu, vzhledem k výše uvedeným výhradám navrhuji hodnocení dobře 
s tím, že Lucie Holá může při přesvědčivé obhajobě dosáhnout výrazně lepšího hodnocení. 
 
 
V Praze 27.1.2011 
 
 

Milan Tuček 


