
Oponentský posudek na disertační práci Daniela Čermáka „Důvěra v politické 

instituce České republiky“ 

Disertační práce si klade za cíl porozumět faktorům, které ovlivňují posilování či oslabování 

důvěry v klíčové politické instituce v ČR – Vládu, Poslaneckou sněmovnu, Senát, krajská a 

obecní zastupitelstva. Předkládaná práce je nepochybným přínosem k badatelskému 

„diskursu důvěry“. Jde o důležité téma, které na Západě již nějakou dobu patří mezi přední 

témata všech nomotetických sociálních věd a další posilování robustnosti tuzemského 

diskursu, který toto téma aktivně převzal a uchopil jen s několikaletým zpožděním, je třeba 

vítat. 

O badatelských kvalitách autora disertační práce, který již vlastně patří mezi etablované 

výzkumníky, není třeba pochybovat a jeho doktorské studium, které je všeobecně 

koncipováno jako průprava pro možné budoucí badatele, má v jeho případě v jistém smyslu 

retroaktivní povahu. Také z tohoto důvodu se také domnívám, že předkládanou práci nelze 

než doporučit k obhajobě.  

Struktura práce je logická a přehledná, poznávací základnu považuji za výbornou, analytická 

hloubka práce je velmi dobrá - sic poněkud nevyrovnaná (místy výborná, místy povážlivě 

povrchní) - a celkově působí disertační práce solidním dojmem. Také po metodologické 

stránce je práce na vysoké úrovni. Zřejmým deficitem práce je kolísavá stylistická úroveň. 

Čtivé pasáže jsou střídány neobratnými a málo srozumitelnými formulacemi. Za významný 

nedostatek práce lze označit také slabé (někde dokonce absentující) provázání jednotlivých 

kapitol.  

Na práci bychom jistě našli další konkrétní pozitiva, avšak vzhledem k úloze oponenta se 

soustředím na rozvedení výše zmíněných kritických připomínek. 

Nevyrovnaná rovina analýzy: vyskytuje se především v druhé teoretické části, ale také 

v některých částech třetí kapitoly, kdy text připomíná shrnující svodky výzkumných zpráv 

CVVM. Druhá teoretická část nabízí množství zajímavých argumentů, konceptů a hypotéz, 

mnohé z nich jsou však pouze konstatovány a text je, ke zklamání čtenáře, dále nerozvíjí 

(např. 3. odst. na straně 26, 3. odst. na straně 28, kap. 2.5.2.2., 2.5.2.3. nebo 2.6.3., nebo 

hypotézy na str. 20/21). Povrchnosti analýzy v této kapitole odpovídá také její nadměrná 

strukturovanost. V odborném textu není obvyklé řadit dvě či dokonce tři kapitoly na jednu 

stránku. Celá 2. kapitola již na první pohled připomíná spíše úvodou či přehledovou stať, 

chvílemi také rešeršní text. Teoretická 2. kapitola je zkrátka argumentačně, koncepčně i 

odkazově rozvolněna a zasloužila by si větší koncepční i argumentační utažení. Tento deficit 

pak souvisí s celkovou absencí ostřejší problémové zaměřenosti disertační práce. Tento 

přístup pak nutí autora k nadměrným simplifikacím, které se pochopitelně neobejdou bez 

nepřesností.  



Uvedu pár příkladů: na straně 19 v prvním odstavci je odkazováno na Putnamovo pojetí 

sociálního kapitálu, které autor využívá ve prospěch své argumentace. Putnamovo pojetí je 

však pojato ploše, autor nepracuje z Putnamovou typologií sociálního kapitálu (bridging, 

bonding), ani s jeho typologií reciprocity (speficická, generalizující), čímž jeho pojetí 

v podstatě dezinterpretuje. Nebo již zmiňované hypotézy na straně 20/21, které jsou velmi 

zajímavé, ale autor s nimi dále interpretačně nepracuje, což je škoda. Například, pro jejich 

rozvedení by mohl produktivně využít Giddensovo pojetí pasivní/aktivní důvěry (2007, 

Europe in Global Age), které by mu umožnilo prohloubit interpretační argumentaci obou 

zmiňovaných hypotéz. Nebo zajímavý a pro 2. kapitolu klíčový argument na straně 20 o tom, 

že dispozice důvěry jsou formovány v raném dětství, je zde ponechán jako pouhé 

konstatování bez toho, že by byly alespoň naznačeny argumentační a problematizující 

přístupy k tomuto stanovisku. Zde by bylo lze využít například Eriksonův koncept 

„ontologického bezpečí“, který využívá také Giddens (1998, Důsledky modernity). Nebo 

argument o větší nakloněnosti federací ke korupci je postaven na jednom zdroji, je zcela 

de/kontextualizován a pravděpodobně není platný. Nebo koncept celoživotního učení (kap. 

2.5.3), který má být koncepčním zajištěním výzkumného rámce, je nastíněn neuvěřitelně 

povrchně a zasloužil by si hlubší rozpracování. Shrnuto k tomuto bodu, pro případné 

publikační uplatnění této části práce bych navrhoval ubrat koncepční a heuristické šíře 

(vyhodit slepé odbočky a mini/kapitoly) a přidat na koncepční utaženosti a argumentační 

zaměřenosti. 

Drobný metodologický problém jsem měl s pojmem vysvětlení. Autor opakovaně pracuje 

s tímto pojmem či s pojmem „explanace“, ačkoli většina západních sociálních badatelů dnes 

v této souvislosti dává přednost pojmům porozumění (understanding) či interpretace. Nejde 

o pouhý terminologický spor, nýbrž tento pojmový posun reflektuje východiska 

metodologických sporů posledních 30 let ohledně povahy a významu sociálně vědních 

poznatků (blíže viz např. Wallerstein 1998, Kam směřují sociální vědy). Užívání pojmu 

„vysvětlení“ ostatně koresponduje s latentně pozitivistickým laděním disertační práce, i 

s onou výše zmiňovanou absencí užší problémové zaměřenosti. 

Práce vykazuje četné formální nedostatky, které lze rozdělit do dvou hlavních skupin. Za prvé 

– řazení kapitol. Je podivující, jak málo práce si autor dal se snahou o propojení jednotlivých 

kapitol do jednotného celku. Tento rys je nejmarkantnější především u kapitoly 3 a 4. Tyto 

kapitoly mají samostatné úvody, které jsou zcela redundantní a z hlediska konsistence textu 

nevhodné. Neobvyklá je již formulace v Úvodu disertační práce, kde autor tvrdí (s. 11), že 

„kapitola 4 představuje text Daniela Čermáka…“. Disertační práce by měla být výzkumnou 

prací, nikoli sborníkem autorových textů. Také nad zařazením (nikoli obsahem) kapitoly 2. 7. 

jsem si marně lámal hlavu. Tuto kapitolu bych očekával v Úvodu disertační práce, nikoli na 

závěr 2. koncepční kapitoly. Zarazí také fakt, že v Závěru práce není z nějakého důvodu 

sumarizována 2. koncepční kapitola a ačkoli autor sumarizuje kapitoly v jejich obsahovém 

pořadí, začíná sumarizací 3. kapitoly. 



Druhou skupinou formálních nedostatků je množství drobných pochybení, inkonsistencí či 

formulačních neobratností. Vyjmenuji některé z nich. Konkrétní pasáže textu se vyznačují  - 

vzhledem k tomu, že jde o disertační práci - slabou stylistickou úrovní, která je doprovázena 

opakujícími se chybami ve slovosledu. Obojí znesnadňuje porozumění textu; především kap. 

1.1 je pro čtenáře oříškem a vyžaduje opakované čtení, ačkoli v Úvodu disertační práce 

bychom předpokládali jasná a přímá tvrzení; úvod disertační práce obsahuje konkrétní 

formální inkonsistence (autor opakovaně označuje kapitoly někdy čísly, někdy slovy nebo 

Úvod nazývá první kapitolou a druhou kapitolu nazývá teoretickým úvodem, což komplikuje 

orientaci v textu) a chyby (ve 3. odst. na 11. straně se tvrdí, že Vláda ČR představuje 

sub/nacionální úroveň analýzy); text je chvílemi pod/odkazován (např. s. 15, 33); přístup 

celoživotního učení je někdy nazýván modelem, někdy přístupem, někdy konceptem, někdy 

hypotézou (je opravdu možné, že je tím vším, ale čtenáři by pomohlo v to udělat pořádek a 

vyjasnit, proč jsou užívány ty a ty pojmy; v textu se užívá někde Vláda, jinde vláda; na straně 

101 je odkaz na kapitolu (Analýza první), kterou v textu nikde nenajdeme; disertační práce 

užívá na mnoha místech formulace, které jsou pro odborný text zavádějící a jsou typické 

spíše pro beletristický či žurnalistický styl (lze si povšimnou, stojí za pozornost aj.), což jakoby 

umocňuje slabou argumentační utaženost konkrétních pasáží textu. 

Přes uvedené námitky, které jsou myšleny především jako návrhy a doporučení 

k eventuálním úpravám v případě, že autor bude usilovat o publikaci disertační práce, práci 

doporučuji k obhajobě. Disertační práce je nepochybným dokladem o odborné zdatnosti 

Daniel Čermáka. Není pochyb o tom, že práce předkládá a ověřuje množství zajímavých a 

relevantních výzkumných otázek a hypotéz, které představují pozitivní přínos ke zkoumání 

otázek institucionální důvěra. Pokud by však autor zamýšlel disertační práci publikovat, 

musel by přistoupit k zásadním úpravám a dopracování textu. Na práci je vidět, že je šita 

horkou jehlou a působí dojmem, že si ji po sobě autor příliš pečlivě nepročetl, což je škoda, 

neboť to ubírá práci na atraktivitě a místi i na produktivitě. 
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