Oponentský posudek na bakalářskou práci:

Michaela Röschová: Operacionalizace v sociálních vědách: filozoficko-vědní
východiska a vybrané přístupy.

Bakalářská práce Michaely Röschové se věnuje nejen v českém sociálněvědním
prostředí nepříliš frekventovanému tématu operacionalizace. O jeho spíše marginálním
postavení

v české

sociologii

svědčí

už

ta

skutečnost,

že

v seznamu

literatury

nenalezneme až na čestné výjimky téměř žádný česky psaný pramen; a o to více je proto
třeba výběr tématu i způsob jeho uchopení autorkou vyzdvihnout. Práce má převážně
přehledový charakter, ovšem tento přehled je vložen do samotnou autorkou nastaveného
schématu dvou větví – logického empirismu a vědeckého realismu – a jednotlivé přístupy
a jejich souvislosti jsou důsledně představovány v jeho rámci.
Nelze říci, že by v práci nebylo s čím polemizovat, resp. spíše, že by nebylo možné
otevřít

odlišná

teoretická

hlediska

(např.

zhodnocení

operacionalizace

z hlediska

interpretativních směrů), poukázat na jiné praktické aspekty měření v sociálněvědním
výzkumu, k operacionalizaci paralelní či komplementární (např. přístupy kvalitativní
metodologie), vsadit téma operacionalizace do jiných kontextů nebo je třeba názorně
přiblížit na příkladech těsněji navázaných na sociologický výzkum... Nicméně to by se ani
v nejmenším neslušelo činit při vědomí skutečnosti, že posuzovaný text je bakalářskou
prací. Dovolím si tvrdit, že předložená práce by neměla nejmenší problém ani s tím, aby
byla obhájena jako práce diplomová, a že svým způsobem může představovat ucelenou
kapitolu případné práce disertační. Autorka v práci předvedla pro tuto fázi studia zcela
neobvyklou schopnost uchopit, nastudovat a kriticky pojednat velmi složitou teoretickometodologickou problematiku, již zmíněná práce s cizojazyčnými zdroji v podobě velmi
reprezentativního a detailního zpracování původních pramenů svědčí o nadání pro
samostatnou badatelskou činnost.
Práci není možné nic vytknout ani po formální stránce. Má jasně definovaný záměr,
přehlednou strukturu a vytváří kompaktní celek. Poznámkový aparát je veden bez
zaváhání, jazyková úroveň je vysoce nadstandardní a na 75(!) stranách textu se
prakticky nevyskytují ani překlepy nebo pravopisné chybičky.

Bakalářskou práci Michaely Röschové jednoznačně navrhuji hodnotit jako výbornou.

Jiří Vinopal, 3. 9. 2012
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