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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: vedoucí práce 

Autorka práce: Klára Nováková 

Název práce: Jak Češi vnímají homosexuální partnerství 

 

Vedoucí práce: Mgr. Klaudia Teichmanová 

Oponent: Jan Kozubík 

Navržené hodnocení: E 

 

 

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 formulována jasně a závěry jí odpovídají, bohužel se objevuje až na začátku 

metodologické části, čtenář se tedy v celém úvodu a teoretické části může pouze dohadovat, jaký je 

vlastně účel práce. 
Práci chybí úvod, který by jakkoli přibližoval téma práce a její záměr, celá práce fakticky začíná 

představením jednotlivých teorií, u nichž není jasné, proč jsou vlastně součástí práce.  

Metodologická část obsahuje dvě teorie (Scott a Conell), o něž se opírá analýza, které by však měly 

být uvedeny v teoretické části, navíc ve značně rozvedenější podobě.  

Práci chybí diskuse, která je pouze zbytečně stručně shrnutá v závěru.  

 

 

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

 
Autorka práce se opírá o přiměřené množství zdrojů včetně cizojazyčných. Oceňuji využití i poměrně 

nedávných teoretických prací. Jako problematické však vidím časté citování ze sekundární literatury 

(např. Money in Renzetti atd.). 
 

 

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

analýzy?  

 

Metody analýzy jsou vhodně zvoleny, včetně dobře odůvodněného použití zakotvené teorie a jejího 

příkladného zpracování včetně patřičné metody výběru vzorku.  Oceňuji podrobný popis etiky 

výzkumu a reflexe pozice výzkumníka, a také kvalitně provedený teoretický výběr v souladu 

s používanou zakotvenou teorií.  

 

 

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

 

Není vždy jasné, k čemu vedou konkrétní otázky pokládané respondentům. Základním problémem 
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práce je však již výše zmíněná absence diskuse nalezených zjištění a jejich propojení s teoretickými 

východisky, jakkoli by měli být limitované použitou zakotvenou teorií. Představená teorie rozvinutá 

na základě analýzy dat je bohužel shrnutá v několika málo větách.  

 

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

 

Autorka v práci jasně odlišuje svá tvrzení a zjištění od převzatých. 

 

 

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

 
 Jazyková úroveň práce je bohužel špatná, práce by nutně potřebovala korekturu. Tento problém se 

bohužel objevoval v celém průběhu vypracovávání práce, a přestože došlo k výraznému zlepšení 

jazykové úrovně, práce nadále neodpovídá požadavkům na bakalářskou práci. Používání čárek 

v souvětích neodpovídá akademickému textu, místy se vyskytují gramatické chyby a velké množství 

překlepů. 

 

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

 

Teoretická část obsahuje značné množství nepřesností, autorka vedle sebe například do 16.-17. 

století klade dvorský, univerzitní a měšťanský model maskulinity, ačkoli v samotné práci je později 

měšťanský model správně zasazen do průmyslové společnosti (tedy v nejranějším případě do 18. 

století a zcela jistě ne synchronně s modelem dvorským.  

 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Jak byste shrnula hlavní závěry vaší práce, které v ní bohužel nejsou dostatečně uvedeny? 

 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Klára Nováková si vybrala zajímavé a v českém kontextu jen málo zpracované téma. Při jeho 

zpracování prokázala schopnost práce pouze cizojazyčně dostupnou a náročnou metodologií. 

Bohužel celkové zpracování její bakalářské práce má závažné nedostatky jak v jazykové úrovni, tak 

z hlediska struktury. Další závažný nedostatek práce představuje především chybějící diskuse a 

rozvedení výsledků provedené analýzy. 

 

Z výše uvedených důvodů navrhuji hodnocení E, neboť práce celkově splňuje pouze minimální 

požadavky. 

 

 

Datum: 4. 9. 2019      Podpis: 
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