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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?
Výzkumná otázka je trochu nesrozumitelně formulována (jde ve hře o reprezentaci vnímané a 
prožívané sociální reality nebo o zjištění laického vědění o určité oblasti sociální reality?), ale 
vhodně rozvinuta do několika podotázek. Struktura práce je standardní, tj. po úvodu jsou 
rozpracovány základní teoretické koncepty použité v empirické části; následuje metodologie 
analýzy, zjištění a diskuze. Závěry podle mého názoru odpovídají na výzkumnou otázku, resp. na 
podotázky dostatečně, nicméně de facto potvrzují, že během hry probíhá sociální dění tak, jak je 
popisováno teoretickými koncepty tří autorů a že z toho plynou pro použití výzkumného pexesa jak 
výhody, tak rizika. Očekával jsem, že diplomant rovněž uvede i nějaká doporučení, co je ve hře více 
a co méně důležité pro to, aby umožnila prozkoumat laické vědění o ekonomických pojmech.  

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty?
Literatury, vč. cizojazyčné, je dostatek a autor ji v textu náležitě využívá.

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy? 
Pro účely diplomové práce je sedm zorganizovaných, zaznamenaných a analyzovaných her 
dostatek. Vychýlenost vzorku k nadreprezentaci rodin žijících v Praze nepovažuji za problém, 
protože nepředpokládám, že by mimopražští účastníci hráli hru jinak. Důležitá je vzdělanostní, 
profesní, věková a genderová variabilita, která je dostatečná.  

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a?
Autor argumentuje srozumitelně a celkem konzistentně, což u tak komplexní látky (Schütz, Goffman,  
Bourdieu) není vůbec snadné.  

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých?
Ano.

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?
Odkazování jakož i jazyk jsou velmi dobré. Z formálních záležitostí mne trochu rušilo neuvádění 
konkrétní hry u citací z dat. K získání kontextu bylo třeba se vracet k souhrnné tabulce. 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké).
Rád věděl, zda na průběh a výsledek hry měly vliv i jednotlivé karty. V diplomové práci jakoby 
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nezáleželo na tom, co je na kartách uvedeno. Znamená to, že příprava karet není pro tento 
výzkumný nástroj podstatná? Pokud je podstatná, co vzít hlavně v úvahu, jaké karty (typ karet) měly  
na hru nepříznivý vliv?

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.
Bylo by zajímavé slyšet, 
a) jaká jiná témata by mohla být výzkumným pexesem zkoumána a jaká se naopak nehodí;
b) jestli má autor nějaké návrhy na vylepšení hry pro její další použití.

Celkové hodnocení práce: Diplomovou práci považuji za hodnotný příspěvek k reflexi sociologické 
metodologie. Splňuje tedy nároky na závěrečnou práci a doporučuji ji k obhajobě. 
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