
Posudek na bakalářskou práci Michala Dobiáše „Právní vědomí české společnosti“

Bakalářská práce M. Dobiáše je teoreticko-empirické povahy, kdy v úvodní části podrobně rozebírá 

právní vědomí, jak z hlediska definičního, tak i z různého pohledu na jeho výzkum. Na této části textu 

oceňuji, že student nejen prezentuje přístupy různých autorů, ale sám je i kriticky hodnotí. Vzhledem 

k následující empirické části je text funkční, nicméně osobně bych uvítala zařazení také kratšího 

oddílu na téma punitivity, které se student při prezentaci výsledků výzkumu rovněž věnuje.

V empirické části je nejprve prezentován výzkum agentury SC&C a stěžejní oddíl III pak přináší již 

vlastní sekundární analýzu dat z výzkumu Aktér 2011. Na základě předchozího textu student 

formuluje několik hypotéz, které posléze na datech testuje. Přístup k analýze i interpretaci výsledků 

lze označit za zdařilý, k čemu je však nutno vznést několik kritických poznámek, je prezentace 

výsledků, která vykazuje řadu formálních nedostatků. Tabulky (grafy atd.) je v odborném textu 

zvykem číslovat, uvádět titulek a zdroj, dále pak je vhodné vysvětlit např. v poznámce význam 

veškerých zvýraznění (např. kroužky v grafech – str. 28-31; adjustovaná rezidua v tabulkách v oddílu 

III). V mnoha tabulkách v oddílu III rovněž chybí údaj, že prezentována jsou procenta, což může být 

pro čtenáře matoucí (zejména tabulka na str. 42). V několika pasážích pak lze narazit na ne zcela 

korektní formulace (např. plná signifikance – str. 53). Osobně mi pak u prezentovaných 

kontingenčních tabulek chybí údaje o výsledku chí-kvadrát testu, proto bych ráda při obhajobě slyšela 

důvod, proč nejsou uváděny.

Dále lze ocenit, že bakalářská práce je přehledně členěna a autor využívá dostatek zdrojů, byť by bylo

vhodné omezit sekundární citace. Jsem přesvědčena, že předložená práce splňuje nároky kladené na 

bakalářskou práci, a doporučuji ji proto k obhajobě. Domnívám se, že nedostatky ve formální úpravě 

lze v bakalářské práci ještě částečně tolerovat a za předpokladu úspěšné obhajoby může být práce 

hodnocena i jako výborná.
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