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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? 

 

 

Práce má jasně stanovenou výzkumnou otázku a cíl a předkládaná zjištění empirického 
kvalitativního výzkumu a závěry práce jim odpovídají. Text je též logicky členěn. 

 

 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Ano, autorka pracuje s dostatkem relevantní literatury, včetně té zahraniční. 
 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?  

 

 

Práce předkládá zjištění z empirického kvalitativního výzkumu, který je už pro své tematické 
zaměření v kontextu českých sociálních věd zcela unikátní. S obtížností při vymezení výzkumného 
vzorku a při získání vhodných participantů si autorka poradila skvěle. Dobře zvládnutá je i 
analytická práce, která odpovídá logice a standardům kvalitativního výzkumu. Z metodologického 

hlediska k práci nemám zásadních připomínek. Vypíchla bych, že na rozdíl od řady jiných 
diplomových prací autorka vhodně propojuje interpretaci empirických zjištění se zvolenými 

teoretickými koncepty.  

 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Práce má jasnou linii argumentace a autorčiny závěry jsou přesvědčivě empiricky podloženy. 
Autorka v textu předkládá vysoce relevantní a originální zjištění. 
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5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Ano, jsou. 

 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
 

Práce je na relativně dobré jazykové úrovni a i z formálního hlediska se v ní nevyskytují zásadní 

nedostatky. Přesto by po této stránce mohla být práce dotaženější. Nachází se v ní chyby 

v interpunkci, překlepy, chybné vazby mezi předložkami a slovesy (např. str. 9, 30 apod.). Některé 
formulace jsou trochu krkolomné. Na několika místech se autorka taktéž dopouští drobných 
opakování (např. str. 13, 16, 36 apod.) Na straně 31 je parafráze Baumanovy práce poněkud 
zavádějící, jde pravděpodobně o ne zcela šťastně zvolenou formulaci. V odkazech jsem našla pouze 
jednu chybu na str. 39 – z odkazu na práci Sýkorové vypadl rok publikace. 

 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Práce přináší zcela zásadní a originální zjištění, jež se týkají tématu v českém kontextu doposud 
nedostatečně probádaného. Práci považuji za výbornou a autorce doporučuji, aby ji přepracovala 
do podoby odborné studie a nabídla k publikaci nějakému domácímu odbornému periodiku (např. 
časopisu Gender a výzkum, který vydává Sociologický ústav). Jsem přesvědčena, že předložená 
zjištění by významně obohatila současná sociálně vědní studia intimity, sexuality a genderu v ČR. 
 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
 

 

 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Práci navrhuji hodnotit známkou výborně (A). 

 

 

Datum:         Podpis: 
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