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Základní charakteristika práce. 

Práce o rozsahu 48 stran má teoretický charakter a její autorka si v ní klade otázku, zda je možné 

nahlížet na tzv. třetí kulturu (TK) jako na kapitál moderní doby. Součástí je přehledné a 

důkladné vymezení definice TK, která v českém prostředí není příliš známým pojmem. Autorka 

pracuje i s podtypy kapitálu, které jsou rovněž přehledně definovány s využitím sociologické 

literatury. Práce působí kompaktním dojmem, čtenář se v ní neztrácí a autorka při hledání 

odpovědí na vytyčené otázky dokáže problém nahlédnout z různých perspektiv. 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Záměr autorky a cíl práce je jasně vyjádřený a závěry tomu odpovídají. 

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Autorka používá rešerši odborné literatury, což je uvedeno. 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, 

vytváří text konzistentní celek? 

(Práce nemá empirickou část.) Jednotlivé kapitoly práce na sebe vhodně navazují. 

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce 

přehlednou strukturu? 

Struktura a argumentace jsou přehledné a povětšinou logické, pouze bych doporučila více 

strukturovat poměrně dlouhou kapitolu č. 4 (Aspekty třetí kultury významné z hlediska 

kapitálu), roztřídit například nějak identifikované aspekty, které jsou v práci poskládané pouze 

za sebou na jedné úrovni. 

 

OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, 

vhled autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Zpracování tématu je na dobré úrovni, autorka je schopná získané informace propojovat do 

vlastních myšlenkových celků, doplnit o své úvahy a šíře diskutovaných aspektů je naprosto 

adekvátní. V práci postrádám větší využití výzkumných poznatků, kterými by autorka podpořila 

své argumenty ohledně vztahu různých aspektu TK ke kapitálu. I když prakticky neexistují 
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výzkumy přímo k TK/TCK, dalo by se využít výzkumů na jiných souborech respondentů 

týkajících se kapitálu. Tak by argumenty o vztahu jmenovaných aspektů ke kapitálu bylo aspoň 

částečně o co opřít a práce by získala na důvěryhodnosti. Na druhou stranu myslím, že přes 

osobní vztah autorky k tématu (sama vyrůstala jako TCK) se podařilo dosáhnout relativně 

nestranného přístupu. 

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 

k cíli práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

(Práce neobsahuje empirickou část – jedná se o teoretickou práci.) 

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických 

analýz, provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení 

výzkumných otázek, naplnění cílů práce). 

Autorka neprováděla empirickou analýzu. Závěry jsou v souladu s výsledky rešerše a jejich 

shrnutí v jednotlivých částech práce. Otázky, které si kladla, si pomocí analýzy relativně 

pestrého souboru pramenů i vlastní úvahy dokázala uspokojivě zodpovědět. Autorka diskutuje 

limity práce. Jako jeden z nich bych (spíše pro forma, viz výše) doplnila to, že je sama dítětem 

třetí kultury. 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-

162 tis. znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora 

od převzatých, seznam literatury atd.) 

Práce splňuje kritéria odborného textu, citační náležitosti a požadovaný rozsah. Myšlenky 

autorky jsou rozlišitelné od převzatých. 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, 

zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Autorka investovala velkou energii do shánění vhodných zdrojů, což se pozitivně projevilo na 

jejich výsledné skladbě. Cituje celkem 50 pramenů, z nich většina je vzhledem k tématu logicky 

zahraničních. Neopomněla ani vhodné české sociologické publikace. Vyvinula také úsilí hledání 

statistických údajů o TCK, což je třeba ocenit, byť se vhodná data nenašla. 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 

označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Grafická úprava i formátování jsou na dobré úrovni, z textu je znát autorčina snaha o přesné 

formulace myšlenek. Oceňuji citování originálů anglicky psaných textů v poznámkách pod čarou. 

Pouze bych pohlídala psaní teček na konci každé poznámky pod čarou a v českém textu bych 

psala zkratku strany s. namísto anglického p.). Tabulka na s. 14 nemá název. 

 

Další poznámky 

Závěrem bych ráda uvedla, že kolegyně byla otevřená mým podnětům z pozice vedoucí práce a 

zároveň si dokázala zachovat samostatnost. K práci přistupovala zodpovědně, dodržovala 

předepsané termíny a bylo mi ctí s ní spolupracovat. 
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Celkové hodnocení práce 

Práci hodnotím jako odvážný počin, vzhledem k omezené literatuře k tématu TCK obecně a 

neexistující literatuře k tématu TCK jako kapitál. Myslím si, že Anna-Marie Millerová dokázala 

vytvořit přehledný úvod do problematiky TCK a TC a přitom byla schopná přistoupit k tématu 

tvořivě, když vytyčila jednotlivé aspekty TCK a popsala je z hlediska jejich potenciálu ve vztahu 

ke kapitálu. S ohledem na vše výše uvedené navrhuji hodnocení Výborně. 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

Které sociologické teorie jsou podle Vás pro téma Vaší práce nejrelevantnější? 

 

Datum:  v Praze dne 4. 6. 2019 

 

Pavla Malvotová 

Podpis:  


