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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

Typ posudku:  oponent 

Autor/ka práce: Lucie Vrbíková 
 

Název práce:   Determinanty zájmu o životní prostředí 
 

Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Ing. Petr Soukup 

Oponent/tka:  Prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. 

Navržené hodnocení:  dobře 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 
Cíle práce jsou jasně formulovány  a práce je vhodně strukturována.  

 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 
Autorka využívá vhodnou literaturu a také pracuje s cizojazyčnými texty. 

Původní práci Ingelharta by měla autorka citovat ! To se týká i všech autorů popisovaných teorií. 

 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 
Jedná se o sekundární analýzu a kvalita dat odpovídá standardizaci, která byla použita v celém projektu sběru 

primárních dat.  

Na s. 45 stojí, že většina dat byla získána metodou Face to face a o pár řádků dále se píše, že čtvrtina dat byla 

vyplněna bez přítomnosti tazatele: rozpor. 

Autorka používá v analýze lineární a logistickou regresi. Tuto metodu neuvádí v popis metodologie. Text 

neobsahuje informace o provedené validizaci modelu. Otázka je, zda nebylo vhodnější použít víceúrovňovou 

regresi. 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
 

Kvalita je ovlivněna na několika místech nepořádnými odkazy: 

Např. na s. 50 se odvolává při popisu obrázku 9 na předchozí graf, který tam není! 

Obrázek 11 není úplně popsán. 

Argumentace může být ovlivněna volbou regresních modelů. 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
Jednotlivá zjištění autorky  jsou dostatečně jasně odděleny od převzatých tvrzení. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
 

Tento bod je slabým místem práce. 

 

Bibliografii tvoří autorka  zřejmě podle různých standardů. 
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Podivný odkaz : (Dunlap, Riley E., George H. Gallup, and Alec M. Gallup., 1993) – s.16 

 

Franzen, Meyer, 2010. Environemental Attitudes – špatně citováno 

(Riley, Dunlap, 2001) – nesrovnalosti v citování. S. 12 

Ronald Inglehart - bez odkazu  ..  s.12-13. 

Lze snadno dohledat: 

Börger, T., 2012. Social Desirability and Environmental Valuation. Hohenheimer volkswirtschaftliche Schriften 

editor místo neznámé:Peter Lang. – s.46 

Chybné odkazy a zapsané jméno: 

Joan Bauerové – má být Joanne Bauerové – 

Také: (Baeurová, 2006, p. 1). S. 20 je chybně. (na více místech) 

Někde v odkazech uvádí křestní jméno, někde ne ?! 

Autorka uvádí  Schwartze (a bez křestního jména)  v textu bez odkazu, v soupisu literatury jsou 2 různí 

Schwartzové. 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
 

Tento pojem používá studentka v jednotném čísle mužského rodu, což je špatně. 

determinanta =def rozhodující, určující, usměrňující parametr, činitel či faktor pro žádoucí či nežádoucí aktivitu 

člověka. 

ve větě je chyba:   „ … další přístup Dunlapa a Mertiga popisuje environmentální zájem je globální fenomén „– 

s.14 

gramatická chyba: „dalším sociálními vědci zabývajícími se environmentalismem „– s.16 

podivná formulace: „…analýza proenvironmentálních hodnot ukázala, že nejsou poháněny jen 

postmaterialismem,“ - s.18 

Podivný  výraz:  na obrázku číslo 1, obrázek také není správně popsán. 

„V implicitní metodě jsou si respondenti přímo vědomi, že jsou měřeny jejich postoje“ - s.31, není to právě 

explicitní metoda? 

Podivná formulace: „skutečného závazku (AC - Actual Commitment) týkající se skutečných problémů o životním 

prostředí (Riley Dunlap, 2001, p. 494).“ – s. 37 

Podivná formulace: „jako s kardinální proměnou na sociální data s dobře normálním rozložením  …“  – s.39 

Pochyby: Snad obrázky 5 a 6? „(což dokládají grafy na obrázku č. 4 a č. 5)“ s. 39  

Podivná formulace: „ Environmentální hodnoty jsou psychologické náklonnosti“ – s.42 

Podivná formulace:  „V současné době panuje obecná shoda na tom, že na postoj by mělo být nahlíženo jako na 

hodnotící posuzovací parametrů vztahující se ke konkrétnímu objektu.“ S. 43 

Špatná formulace: „jedná o profesionálně sbíraná data“ – s.44 

Podivná  formulace: Výsledky za tuto jedinou otázkou nejsou v rozporu s výsledky předchozí analýzy. – s. 55 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
Diskutovat použití víceúrovňové regrese pro tento typ dat! 

Jaké se používají metody ověření modelu v logistické regresi ? 

 

Celkové hodnocení práce: dobře 

Práce má zajímavý cíl, použité metody komplexní analýzy však nejsou dostatečně vysvětleny. 

Práce je znehodnocena špatnými odkazy a chybami ve formulacích. 
 

 

 

Datum: 10.6.2013     Podpis:  prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. 

 

 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/parametr
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/cinitel
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/faktor
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/aktivita

