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Posudek školitele na bakalářskou práci: 

 
Lada Železná: Důvěra v politiku v ČR v souvislosti s percepci sociální politiky 
státu 

 

Bakalářská práce Lady Železné se zabývá problematikou vztahu důvěry 

v demokratický politický systém s jeho legitimitou, založenou zejména na percepci 

sociální politiky. Jde o práci dobře propojující teoretickou a empirickou rovinu, s jasným 

cílem, strukturou i logikou výkladu. Téma práce je velmi jasně deklarováno a definováno, 

empirická analýza adekvátním způsobem nasedá jak na deklarované cíle, tak na 

zpracovanou teorii. 

V první části práce autorka definuje základní termíny, pojmy a koncepty,  které jsou 

pro její téma důležité, tj. zejména problematiku důvěry, legitimity a sociální politiky. Je 

třeba ocenit, že tak činí způsobem velmi přiměřeným, když se podrobněji věnuje 

skutečně pouze těm oblastem, které jsou klíčové ve vztahu k cíli práce, zároveň se jí 

však daří zpracovat je fundovaným způsobem. Teoretická práce tak skutečně velmi 

kompaktně a uceleně přináší ty informace, které jsou důležité z hlediska cílů práce, a 

nezahlcuje nadbytečnými podrobnostmi nebo koncepcemi souvisejícími s ústřední linií jen 

volněji.  

Cíl práce a výzkumná otázka jsou definovány velmi přesně. Záměr otestovat zda a 

do jaké míry se důvěra v politický systém odvíjí od legitimity založené na percepci 

sociální politiky je do jisté míry originální a o to důležitější je zdůvodnění samotné 

plausibility tohoto předpokladu. Autorce se na základě zpracování existujících teorií a 

výsledků realizovaných empirických studií daří tuto linku zdůvodnit velmi dobře.  

V empirické části se ji pak autorka pokouší ověřit na datech z mezinárodního 

výzkumu ESS z roku 2008. Na empirické části je třeba ocenit zejména schopnost využít 

pro formulovanou výzkumnou otázku adekvátní použitelná data. Empirické analýzy jsou 

zde opět jasné, srozumitelné, dobře vyložené, kompaktní; text není přetížen 

nadbytečnými číselnými údaji, tabulkami nebo grafy, vše co se zde objevuje má 

bezprostřední návaznost na stanovené hypotézy, prostředky, jimiž jsou pak ověřovány, 

jsou adekvátní a šíře a hloubka analýzy dostatečné.  

Není samozřejmě vinou autorky, že stanovené hypotézy se na použitých datech daří 

ověřovat jen parciálně, resp.  že závěry vyplývající z analýz nejsou natolik silné, aby bylo 

možné jednoznačně přijímat či zamítat hypotézy předložené v úvodu. Autorka si toho je 

ovšem vědoma, s ohledem na to interpretuje a komentuje dosažené výsledky, případně 

se snaží nalézt další dostupné možnosti, jak závěry prohloubit či upřesnit.   
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Práci lze skutečně jen velmi málo co vytknout, snad pouze ještě zdrženlivější 

hodnocení asociací a potažmo přijatelnosti hypotéz na základě asociačních koeficientů, 

které sice jsou statisticky významné, leč fakticky velmi nízké. V této souvislosti by také 

jistě k obhajobě stálo za to připravit širší interpretaci v práci poněkud pominutého faktu, 

že vůbec nejsilnější efekt na míru důvěry se projevil u oblasti percepce zdravotnictví a 

vzdělávání.  

Bakalářskou práci Lady Železné navrhuji hodnotit jako výbornou. 

 

 

 

Jiří Vinopal, 31. 5. 2011 


