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Michaela Šmejkalová:  Vývoj norem chování studentů FHS UK – 

srovnání dat výzkumu hodnotových struktur 

Bakalářská práce  

FHS UK 

Posudek vedoucího 

 
Před asi třemi roky docházela Michaela Šmejkalová do mého semináře a na mé přednášky a 

aktivně se účastnila práce. Patřila k nejlepším studentkám. Naučila se základům „řemesla“ pro 

analýzu výsledků výzkumů založených na zpracování hromadných dat a postupně vstupovala 

do krajin interpretace a využití těchto výsledků. A pak najednou byla pryč. Začala docházet 

do zaměstnání a škola z jejího obzoru jaksi sešla. Teprve po několika letech se ozvala, že by 

přecejen ráda studium dokončila. K tomu jí zbývalo zpracování bakalářské práce a obhajoba. 

Souhlasil jsem. Nicméně s tím, že buďto budeme v častém kontaktu tak, abych mohl 

reflektovat postup prací a případně doporučovat změny, nebo že je sice možné, aby práci 

předložila, ale vlastně půjde dopracování mimo mně, takže za ně v definitivní podobě nemohu 

jako vedoucí převzít spoluodpovědnost. Uskutečnila se fakticky druhá varianta - například 

jsem práci před odevzdáním v celku neviděl. 

Jsem v situaci, kdy mohu uvést poznámky a náměty, které bych býval Míše Šmejkalové 

doporučil, kdybych měl možnost. 

Takže: 

- Teoretická východiska jsou uvedena v tak stručné podobě (a bez pramenů), že pro 

čtenáře neobeznámeného s texty, k nimž se vztahují, jsou nesrozumitelná. Hlavně ale 

heslovité uvedení základů teoretického uchopení problematiky vede k zúžení možností 

pro stanovení výzkumných otázek a tedy i pro interpretaci získaných poznatků. 

- Formulace výzkumné otázky otázky se zabývá jakoby celou problematikou 

hodnotových struktur, zatímco práce je zaměřená výhradně na normy. Výzkumné 

otázky mohly být formulovány i jinak a především tu není přechod od výzkumných 

otázek (nebo od výzkumné otázky) k hypotézám. A to je další omezení možností pro 

porozumění a interpretaci získaných poznatků. 

- Z důvodů, které nejsou jasné, nepoužila autorka analýzu párových vztahů, které mohly 

do interpretací přinést mnoho nového a především mohly případně i charakterizovat 

blíž poznatky vycházející z faktorové analýzy. 
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- Nejspíš bych autorce doporučil, aby jinak označovala indikátory při faktorové analýze: 

v tabulkách nejsou čísla indikátorů a při interpretaci se na ně odvolává. To trochu mate 

čtenáře. 

- Také bych asi namítal vůči přiřazení některých indikací k faktorům, zvláště pokud jde 

o druhou nejsilnější hodnotu u indikátoru, případně o „rozložení souvislostí“ 

indikátoru mezi různé faktory. Zvláště u vztahů negativních může jít o cenné doplnění 

poznatků pro pochopení obsahu faktoru. 

- Ocenil bych, že se autorka sama pustila do „pojmenování“ faktorů, ale občas bych asi 

namítal. Třeba u faktorů, které zjevně míří k sobectví či sebeprosazení. A nebo 

k podvádění, apod. 

- Doporučil bych obsažnější shrnutí. Takto jde o precizní formální zpracování (až na 

ona čísla indikací), avšak především o popis viděného v tabulkách a grafech a ne 

vlastně o interpreatci v souvislostech. To samozřejmě vyplývá i z uvedených 

nedostatků ve východiscích a předpokladech analýzy. 

Celá práce má tudíž především popisný charakter. 

Na druhé straně to, že studentka i po několika letech je schopná zpracovat data z emipirického 

kvantiativního sociologického šetření – po několika letech od doby, kdy se touto 

problematikou při studiu zabývala – je pro mně potěšující. Paradoxně i to, že se snažila při 

práci na bakalářské studii postupovat maximálně efektivně. Efektivita je cenná a zřejmě se 

v ní poučila i ve svém zaměstnání. Ale – a to je proti pozitivnímu hodnocení právě co 

nejefektivnějšího řešení – pro analýzu složitých sociálních jevů a procesů s efektivitou 

samotnou nevystačíme. Chce to také vhled a pochopení, ovšemže založené na teoretickém 

ujasnění. Myslím si, že i pro zaměstnání a praxi je potřeba doplnění efektivních postupů 

těmito hledisky podstatná – aby se z nich nestala neosobní a sebezničující rutina. 

 

Podle obvyklých hledisek snad práce splňuje požadavky na bakalářskou práci na FHS. Zvláště 

proto, že ji studentka zpracovala vlastně celou samostatně. Ale jde o nevyužitou příležitost: 

Michaela Šmejkalová měla na to, aby zpracovala jedničkovou práci. Tato práce je podle mého 

názoru hodnotitelná jako dobrá. 

 

 

Libor Prudký, 

léto 2011 


