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Cíl práce a její poznávací rámec: práce je uvedena několika odkazy, které se týkají povahy 
hodnot a možnosti jejich výzkumu, odkazy na některé pojmy, které s pojetím hodnot souvisejí 
a úvahami o pojetí výzkumu, otázkou, zda výzkumník by měl zaujímat bezhodnotovu pozici a 
zda data mohou hovořit samy o sobě. Cíl práce je formulován až na závěr úvodu. Cituji: 
„Mým cílem bylo otestovat některé hypotézy a vůbec možnosti.použití tohoto konceptu 
hodnotových struktur (a dotazníku jako jeho nástroje) jinde než v prostředí, kde byl vyvinut, 
tedy v prostředí odlišném od České republiky“ (s.15).  Citace obsahuje i poznávací rámec. 
Kamila přebírá koncepci aplikovaného výzkumu hodnot, kterou výzkumně praktikuje L. 
Prudký, i metodu, kterou při výzkumu uplatňuje. Uvedený poznávací přístup uplatňuje na 
skupině studentů FHS a studentů Univerzity v Turku. V souvislosti s takto zvoleným 
empirickým výzkumem formuluje hypotézy, které zpřesňují její poznávací cíl: výsledky 
empirického výzkumu by měly odpovědět na otázku, zda „lze předpokládat, že 
prostřednictvím nastupujících vysokoškolsky vzdělaných lidí dochází k možnosti sbližování 
mezi populacemi i v rozdílných tradiciích a kulturách jakými jsou Finsko a Česká 
republika“(s.16). 

Struktura práce a získané poznatky: práce je rozčleněna do třech částí – teoretické, praktické 
a závěru. Tři čtvrtiny textu je věnováno prezentaci původních a zpracovaných výsledků 
empirického šetření. Teoretická část i závěr jsou v převažující míře orientovány na 
charakteristiku koncepce aplikovaného výzkumu hodnot, která se také promítá do interpretace 
výsledků. Pro pojetí práce má klíčovou úlohu formulace hypotéz – obecné obsahové 
hypotézy, metodické hypotézy a „provozní“ hypotézy. Práce má i rozsáhlou část příloh: 
v nich je uveden dotazník v češtině i angličtině a údaje srovnávající získané poznatky s údaji 
Eurobarometru a European Value Study. Teoretické zázemí bakalářské práce a její 
interpretační orientace jsou dosti úzce vymezeny. Proto i rozsah využité literatury je relativně 
malý. Praktická část je rozčleněna do tří témat, které byly převzaty z koncepce aplikovaného 
výzkumu hodnot a uplatněny při sběru dat i jejich interpretaci. Jde o témata hodnotových 
preferencí, norem a sociodemografických ukazatelů. Interpretace využívá standardní metody 
– frekvenční analýzu, faktorovou analýzu a korelační analýzu. Uvedené metody nebyly vždy 
plně využity – povaha/početnost analyzovaného souboru to neumožňovala.  

Jaké poznatky byly získány? Kamila uvádí přínos své práce v závěru, ve kterém vyhodnocuje 
získané poznatky podle zvolených hypotéz. V případě obsahové hypotézy konstatuje, že se 
potvrdil předpoklad rozdílů v kulturních indikátorech české a finské populace (s.66) a rovněž 
trend sbližování vysokoškolských studentů (s.66). Získaná data také potvrzují předpoklad, že 
sbližování ve skupině studentů  je výraznější než sbližování celkové populace (s.68). Tzv. 
provozní a metodické hypotézy jsou vyhodnoceny jako splněné (i když bylo nutno čelit 
značným překážkám pro jejich sledování). Současně poukazuje na různorodá omezení, která 
souvisejí s rozdílnou povahou analyzovaných skupin. Toto hodnocení je však podle mého 
názoru příliš optimistické, jak vysvětlím v následujícím odstavci. 

Hodnocení bakalářské práce: 

Pozitivním rysem práce je prokázání schopnosti autorky porozumět a využít zvolenou 
koncepci výzkumu při empirickém výzkumu a zpracovat získaná data podle standardních 
metod statistické analýzy. Autorka prokázala značnou angažovanost a dovednost při sběru dat 



(zejména s ohledem na implementaci výzkumu na zahraniční univerzitě). Obdobnou 
dovednost prokazuje při statistickém zpracování dat. Mé námitky se týkají zejména 
interpretace těchto dat. Zvolená koncepce aplikovaného výzkumu hodnot je uplatnitelná jen u 
rozsáhlých skupin a spíše v diachronní perspektivě. Zvolené skupiny nemohly být v žádném 
případě reprezentativním vzorkem potvrzující výše uvedená autorčina závěrečná tvrzení. Tato 
nesrovnalost je patrná zejména u srovnávání poznatků o dvou skupinách studentů s výsledky 
Eurobarometru a European Value Study sledujících populace evropských států. Důvod této 
neadekvátnosti vidím zejména v nesouladu mezi hypotézami a zvolenou koncepcí. Hypotézy 
jsou formulovány velmi obecně, avšak zvolená koncepce je orientována aplikačně. Kontext 
zvolených hypotéz by předpokládal větší vhled do možností sociálněvědní interpretace 
hodnot. V tomto směru, a v souvislosti s některými formulacemi v textu, bych chtěl 
formulovat některé otázky, které bychom měli při obhajobě prodiskutovat: 

• Lze přijmout stanovisko, že výzkum v sociálních vědách může mít bezhodnotovou 
povahu? Jak lze chápat sociální fakt, tedy situaci, kdy data sama o sobě jsou sto hovořit o 
sociální skutečnosti (ss. 8, 15, 17)  

• Jakou roli hraje předběžná teze (hypo-teza) při organizování výzkumu? Jak se vztahuje 
k teoretickým  a metodickým prostředkům poznávání?  Co rozumíte pojmem metodická 
hypotéza (ss.16-18)? 

• Jaký je rozdíl mezi hodnotami a sociálními normami (viz vymezení na s. 10) ? 

• Lze očekávat příčinný vztah mezi frekvencí a distribuci odpovědí na otázku „ Vyhazování 
odpadků na veřejných místech“ s postoji šetrnosti k přírodním zdrojů a ekologickým 
chováním (s.17)?   

Návrh bodového hodnocení:  práci hodnotím jako velmi dobrou,  v pásmu 35-37  kreditů. 

 

Mőller Karel.  

V Černošicích, 8. srpna 2006 
 


