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Práce Kamily Kozelkové je vlastně standardní zpráva z mezinárodního empirického 

sociologického výzkumu. Vlastně nadstandardní – u většiny podobných zpráv se s tak 

rozsáhlým teoretickým uvedením nesetkáme. I když je správné, že ho autorka nazývá „malým 

exkurzem“. 

Práce vznikla jako jeden z výsledků činnosti sociologického semináře, kterého se Kamila 

Kozelková účastnila vlastně od prvního ročníku studia. Ve druhém roce studia vycestovala na 

podobnou školu jakou je FHS ve finském Turku s tím, že se pokusí o srovnávací výzkum 

v zásadě s co nejvíc srovnatelnou technikou pro sběr dat jakou používáme na naší fakultě. 

Povedlo se. Se všemi obtížemi a zkušenostmi z jejich řešení. Kamila Kozelková si mohla 

přímo ověřit váhu významů a interpretací pro empirické šetření, protože tatáž slova mají 

v jiných kulturních souvislostech více či méně odlišné významy. Také to, že musela dodělat 

na místě techniku pro sběr dat do podoby odpovídající skutečnosti v sociodemografických 

indikacích bylo cenné. (A zachovat při tom kompatibilitu s ČR!) Sama o sobě zkušenost sběru 

dat - byť sbíraným dotazníkem, ale v cizím jazyce a v cizím prostředí - je velmi důležitá. 

A ovšem i srovnávací analýza a samotné diference ve výsledcích. 

Využila k tomu nejen výzkumy z FHS a vlastní šetření v Turku, ale i srovnávací analýzu 

výsledků výzkumu Evropské hodnoty z roku 1999 a dokonce i Eurobarometru.  

To všechno – včetně poctivosti při práci s tématem a reflexe tématu jako významného pro 

autorku samotnou – vedlo k tomu, že obhajovaná práce byla mj. i důležitá pro osobnostní 

vývoj autorky. Jde o výsledek, který je pro každého kantora velkou odměnou: nejen, že 

studentka přijala nabídnuté téma vážně, ale dokonce je v jistém smyslu přijala za vlastní, za 

zdroj sebereflexe i vlastního osobnostního rozvoje. 

„Zpráva z výzkumu“ Kamily Kozelkové je nadstandardní i v tom, že jasně formuluje 

hypotézy a strukturuje je. To, že dělá rozdíly mezi obsahovýmý, metodickými a „provozními“ 

hypotézami je nebývalé. Ale ještě větší nadstandard spočívá v uvedení plného vyhodnocení 

hypotéz. To také nebývá zdaleka ve všech obvyklých výzkumných zprávách. 



V každém případě budou výsledky práce Kamily Kozelkové sloužit jako důležitý výstup 

dlouhodobé analýzy výzkumu hdonotových struktur vysokoškoláků, který probíhá na FHS 

vlastně už pátým rokem. 

 

Práce s Kamilou Kozelkovou byla někdy obtížná, protože v práci autorky byly dlouhé 

přestávky. Nakonec v závěru prací jsem si už myslel, že Kamila využije až následující termín 

pro odevzdání práce a pochyboval jsem, že ji v červnovém termínu dokončí. Ale autorka mě 

přesvědčila, že to zvládne. A zvládla. I když jsem některé části práce v závěrečné podobě 

skoro neviděl. A možná, že bych usiloval o některé drobné úpravy. Nejspíš bych chtěl, aby 

Kamila Kozelková práci na chvíli odložila a vrátila se k ní proto, aby mohla lépe pracovat 

s jazykem a se soudy. V některých částech textu je spěch znát. I v tom, že občas je autorka tak 

říkajíc s tématem „hned hotová“. Někdy by to asi chtělo trochu víc než jen „stručné 

přehledy“, nebo jinak shnrující pohledy. 

 

Je potřeba také zdůraznit, že je práce pěkně formálně a graficky zpracovaná. 

V každém případě Kamila Kozelková prokázala schopnost práce s daty, schopnost 

samostatného výzkumu a strukturované a promyšlené práce na zpracování jeho výsledků. To 

je mnohem víc, než je u bakalářské práce obvyklé. 

 

Považuji bakalářskou práci Kamily Kozelkové za velmi pěknou. Doporučuji ji k obhajobě a 

navrhuji ji ohodnotit jako výbornou a přiznat jí přibližně 40 kreditů. 
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