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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? 

 

Cíl práce i výzkumná otázka jsou jasně formulovány a práce je reflektuje v celém rozsahu včetně 

závěru. Struktura práce je přehledná, logická a konzistentní. 

 

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

 

Autorka využívá dostatečné množství domácí i zahraniční literatury, přičemž téma uchopuje z více 

teoretických perspektiv, které se v práci daří vhodně kombinovat. Teoretická základna práce je 

silná, ukazuje na nadstandardní vhled do různých perspektiv pro předkládané teoretické koncepce, 

zejm. v kontextu charakteristiky habitu a percepce tělesnosti. Díky škále zdrojů se zároveň daří 

reflektovat rizika zvolené výzkumné metody, a to v kontextu využívané teorie (např. využití a 

reflexe Wacquantova výzkumu, jež současně komunikuje jak s výzkumnou, tak teoretickou 

koncepcí práce). V kontextu tématu postrádám sociologickou reflexi současného trendu propagace 

veganství u významných sportovních hvězd. 

 

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

analýzy?  

 

Autorka využívá relativně složitější etnografickou metodu výzkumu s důrazem na aktivní účast 

výzkumníka v rámci zkoumaného pole. Je třeba ocenit tuto výzkumnou iniciativu, na druhou stranu 

je patrná určitá menší přesvědčivost výzkumné části práce v kontextu nastaveného teoretického 

ukotvení. Jen minimálně je reflektována autoetnografická část výzkumu, zároveň se autorka na 

některých místech nevyvarovává univerzalizujících tvrzení, jež není možné odvozovat ze zkoumání 

specifického segmentu veganské komunity a aplikovat na vegany jako celek. To způsobuje, že 

získaná data a zejm. jejich interpretace nedostatečně reflektují komplexitu veganské komunity, a to 

především v otázce motivací, přístupu ke stravování, vlivy veganství na socializaci, apod. Poměrně 

velký důraz je kladen na zhodnocení rizik zvolené metody.  

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
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Viz výše - argumenty jsou vyvozeny z výzkumných zjištění, v některých případech jsou ovšem 

univerzalizující a místy zplošťující. Např. zhodnocení zkoumané skupiny v rámci binárních opozic 

neveganský – veganský; amorální – morální považuji za problematické. I moje vlastní téměř 

šestiletá zkušenost aktivního vegana a percepce veganství u různých skupin veganů mě vede 

k přesvědčení, že práce v některých případech nereflektuje komplexitu tématu. Na druhou stranu to 

je důsledek výzkumu jedné relativně úzce vymezené skupiny, která takto nastavené hodnotící 

systémy může mít, je ale třeba vyvarovat se jejich aplikace na širší pole veganské komunity.  

 

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

 

Autorka jasně odlišuje svá tvrzení a zjištění od převzatých. 

 

 

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

 

Odkazový aparát je veden pečlivě a text splňuje nároky kladené na bakalářskou práci. Patrná je 

nicméně nedostatečná korektura především ve druhé polovině práce, kde chyb a překlepů přibývá, 

což svědčí zřejmě o časovém presu při dokončení. Obdobně se řada tvrzení v práci na různých 

místech opakuje, což práci zbytečně prodlužuje a mírně zhoršuje čitelnost textu. V kontextu 

bakalářských prací se jedná nicméně o průměrné množství těchto nedostatků, jazykově práci jako 

celek považuji za poměrně zdařilou. 

 

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

 

- 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Jakým způsobem lze charakterizovat habitus veganských sportovců? Existuje rozdíl mezi habitem 

sportovně zaměřených veganů a členů širší veganské komunity? 

 

Na základě jakých kritérií dává sociologicky smysl vnímat veganství jako součást sociálních hnutí 

namísto chápání veganství jako projevu individuálního aktérství, individuálního životního stylu? 

 

 

Celkové hodnocení práce: Práce se věnuje aktuálnímu společenskému tématu, které uchopuje 

sofistikovanou a adekvátní výzkumnou metodou, podloženou silným teoretickým ukotvením. 

Kvalitní teoretické zasazení tématu místy podkopává ne zcela přesvědčivá interpretace zjištění a 

jejich propojení s širším kontextem zkoumané skupiny a opakující se tvrzení. Práci doporučuji 

k obhajobě s hodnocením B – C v závislosti na průběhu obhajoby. 
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