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OPONENTSKÝ POSUDEK DIZERTAČNÍ PRÁCE

Mgr. Daniela Čermáka

Důvěra v politické instituce České republiky

Předkládaná dizertační práce se zabývá velmi aktuálním sociologickým tématem zejména 

posledních dvou desetiletí. Téma důvěry v instituce je úzce spojeno se studiem procesu 

demokratizace, a proto je toto téma velmi aktuální pro země střední a východní Evropy. 

Existuje sice řada mezinárodních výzkumů a srovnávacích analýz věnujících se důvěře v 

politické instituce, jejich nevýhodou ale je, že se vzhledem ke svému záběru nemohou 

věnovat podrobným rozborům důvěry v jednotlivé instituce a jejich specifikům v různých 

zemích. Dizertační práce Daniela Čermáka nabízí právě takovou chybějící analýzu pro 

Českou republiku. 

Hlavním cílem práce je analýza faktorů ovlivňujících míru důvěry ve vybrané instituce (vláda, 

poslanecká sněmovna, Senát, krajská a obecní zastupitelstva), přičemž autor vychází 

z teoretického modelu celoživotního učení Mishlera a Rose. Na rozdíl od těchto výzkumníků, 

kteří ve většině svých studií měří souhrnně tzv. politickou důvěru a zaměřují se především na 

mezinárodní srovnání, studie Daniela Čermáka nabízí naopak detailní analýzu faktorů důvěry 

ovlivňujících jednotlivé instituce a to navíc rovnou na třech různých úrovních: národní, 

regionální a obecní. Vedle tohoto významného vědeckého přínosu práce dokumentuje trendy

vývoje důvěry ve vybrané klíčové politické instituce demokratického systému nejen na časové 

ose a ale také v kontextu střídání jednotlivých vlád. Výstupy jsou zpracovány na základě 

velkého množství dílčích datových souborů a jsou tak velkým přínosem pro další výzkumníky 

zejména z oboru politické sociologie.

Z hlediska struktury má práce charakter moderního typu dizertačních prací, které nejsou zcela 

ucelenými monografiemi, ale vycházejí z jednotlivých, často již publikovaných článků. 

Z vědeckého hlediska je to účelné a budoucí trend takový pravděpodobně bude, přesto by dle 

mého názoru mohly být jednotlivé části lépe propojeny alespoň překlenovacími odstavci, což 

by dodalo textu na kompaktnosti a čtivosti. Na druhou stranu graficky by jednotlivé části 

měly být odděleny (začátek na nové stránce), čímž by text získal na přehlednosti.

V úvodní kapitole je velmi výstižně a srozumitelně vyloženo základní členění důvěry jakož i 

jednotlivé teorie zdrojů politické důvěry. Klíčový model celoživotního učení Mishlera a Rose 



je ale vyložen také jen velmi zběžně, a přestože se jedná o empirickou práci, přeci jen by bylo 

dobré model podrobněji popsat a zmínit i konkrétní závěry výzkumů Mishlera a Rose týkající 

například trendů důvěry v postkomunistických zemích. Na místě by byla i kritika modelu 

z hlediska jiných badatelů. Tyto poznatky by pak mohly obohatit i interpretaci dat. Například 

fakt, že některé proměnné spadají jak pod institucionální faktory, tak sociokulturní jistě 

naznačují, že model má jistě své mouchy a mohl by být dále rozvíjen. Co například kategorie 

psychologických faktorů, kam by spadal optimistický přístup k životu (Uslaner), který možná 

ovlivňuje jak osobní životní spokojenost, tak spokojenost s politickou situací?

Z řemeslného hlediska empirické sociologie je práce obdivuhodných analytickým počinem. Je 

založena na práci s velkým množství dat a propojení jednotlivých dílčích souborů, které 

mohou být jistě přínosné i pro další badatele. Ze statistického hlediska se jedná o velmi 

precizní práci s daty. I přes velké množství údajů se autorovi daří interpretovat je velmi 

přehledně a srozumitelně a vyvozovat z nich obecněji platné závěry. I zde by ale neškodilo 

více propojení s již existujícími výsledky z jiných zemí či s teoretickými poznatky.

Z formálního hlediska je dizertační práce zpracována velmi kvalitně, výsledky jsou 

prezentovány přehledně, je doplněna rozsáhlou přílohou a relevantním seznamem literatury. 

(Pár dílčích poznámek: str. 26 „v rámci kapitoly 4“ (má být 2.5.); str. 66, graf č. 1 (má být 

4.1.); str. 67 nadpis tabulky odtržen).

I přes výše uvedené dílčí připomínky se domnívám, že se jedná o velmi kvalitně zpracovanou 

studii a doporučuji předkládanou dizertační práci k obhajobě.

V Praze 5. února 2014                                                            PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D


