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Navržené hodnocení: 

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 je přehledně strukturována, ještě před samotným úvodem můžeme v kapitole Námět práce 
najít jasnou formulaci výzkumného záměru a předpokládané výstupy.

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty?
Autorka využívá dostatek kvalitních zdrojů, které cituje. V seznamu literatury je možné nalézt tituly
vztahující se k metodologii, k faktickému obsahu tématu i k teoretickému základu v dramaturgické 
sociologii, jejichž využití autorka deklaruje v úvodu.

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy? 
Pro zpracování práce jsou použity zdroje vztahující se k tématu, zčásti se jedná o učebnice metod a 
jsou zahrnuté publikace, které se zabývají výzkumným tématerm. 
Způsob sběru dat je dobře zdokumentován a zdůvodněn na základě uvedené literatury. Analýza je 
kvalitně zdokumentována ve všech krocích. Autorka popisuje jak prováděla kódování i samotnou 
interpretaci.

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a?
Autorka využívá pro svoje závěry výsledky pěti rozhovorů. Jejich výsledky nijak negeneralizuje, 
pouze nachází a pojmenovává jednotlivé faktory, které mohou být v procesu rozeznání přítomny.

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých?
Všechny převzaté myšlenky jsou citovány v teoretické části práce, kde autorka shrnuje texty, které 
pro svou práci využila. V empirické části autorka vždy označí respondenta, kterého cituje nebo 
označuje sama sebe jako autora (viz tabulky, Zdroj: Autorka)
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6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?     
Dokument je vytvořen přehledně a na dobré jazykové úrovni. Formální náležitosti jsou v pořádku.

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

Práce je vynikající, mimo jiné i v tom, že je zde jasně deklarován její cíl a její možnost využití. 
Autorka práci píše tak, aby mohla být využita školícími agenturami mystery shopperů, kteří takto 
mohou získat informace, čím je možné se v této roli prozradit, případně jaké způsoby chování jsou 
nežádoucí vzhledem k očekávanému výsledku.  

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.

Bylo by zajímavé diskutovat o Goffmanově pojetí diskrepantní role. Jakým způsobem je tento 
fenomén vnímán v rámci představení v souvislosti s kontrolou nad informacemi.

Celkové hodnocení práce:
vynikající

Datum: Podpis:
15.6.2020 Šárka Tesařová
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