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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: vedoucí práce 

Autor/ka práce: Olga Krivtsova 

Název práce: Postoj mladých žen v České republice ke konstruktu Superženy 

 

Vedoucí práce: Mgr. Klaudia Teichmanová 

Oponentka: Mgr. Bc. Magdaléna Ezrová 

Navržené hodnocení: D 

 

 

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, chybí u ní však zdůvodnění, proč se jí autorka vůbec 

zabývá.  Práce je vhodně strukturovaná.  
Práci však chybí diskuse zjištění na základě použitých teorií – sedmá kapitola neodpovídá 

akademickému textu, představuje spíše autorčinu úvahu, která se navíc vyznačuje silně normativním 

jazykem bez jakéhokoli odkazu na literaturu či zjištění vycházejících ze samotného výzkumu. To značně 

limituje závěry, k nimž autorka dochází. 

 

 

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

 

Autorka práce se opírá o přiměřené množství zdrojů včetně metodologických, teoretická východiska 

staví na relevantní cizojazyčné literatuře. Oceňuji využití i poměrně nedávných teoretických prací.  

 

 

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 kvalitativního výzkumu 

a polostrukturovaných rozhovorů. Autorka se zároveň se jasně a přímo vypořádává s překážkami a 

omezeními, na které při realizaci výzkumu narazila. Negativně hodnotím pouze fakt, že se autorka 

při analýze omezila výhradně na otevřené kódování, následkem čehož je analýza značně popisná.  

 

 

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

 

Značná část analýzy se přímo nevztahuje k výzkumným otázkám a v práci chybí její zdůvodnění.  
 Základním problémem práce je však již výše zmíněná absence diskuse nalezených zjištění a jejich 

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

 
 Autorka v práci prokazuje důkladné prostudování výchozí literatury a jasně odlišuje svá tvrzení a 

zjištění od převzatých. 

 

 

 

 

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

Po stránce formálních náležitostí a odkazového aparátu je práce v pořádku. Úroveň jazyka je 

poměrně kolísavá, práci by prospěla výrazná stylistická korektura, především kapitol 5–7.  

 

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

 

Teoretická část práce je zpracována kvalitně, autorka představuje poměrně ucelený přehled historie 

konstruktu Superženy a z něj plynoucích konfliktů.  

 

Práce bohužel nenaplňuje minimální požadovaný rozsah 72 000 znaků.  

 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Ve výzkumné části uvádíte, že většina respondentek klade důraz na rovnocenné sdílení povinností 

spojených s péčí o dítě/děti a domácnost s (budoucím) partnerem. Jaké nároky toto klade na 

rodinnou roli muže a hrozí zde podobný konflikt rolí jakým se vyznačuje původní konstrukt 

Superženy? Setkala jste se v literatuře s takto definovaným alternativním modelem? 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Olga Krivtsova si vybrala zajímavé a v českém kontextu poměrně nezpracované téma, které zpracovala 

samostatně. V bakalářské práci prokázala schopnost práce s odbornou literaturou a prameny. 
Závažný nedostatek práce však představuje chybějící diskuse a rozvedení výsledků provedené analýzy. 

Z těchto důvodů práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení D. 

 

 

 

Datum: 16. 09. 2020       Podpis: 
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