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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
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Název práce: Tofu a činky: Percepce vlastní tělesnosti veganskými sportovci  

Vedoucí práce: Jakub Grygar 

Oponent: Václav Orcígr 

Navržené hodnocení: A 
 
 
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 má logickou strukturu s jasně formulovanou výzkumnou otázkou:  

"Jak veganští sportovci zakouší a formují svou tělesnost prostřednictvím specifické diety a sportu?" 
(s. 2) 

Simona Rútová chce objasnit, jak veganští sportovci formují a zakouší svou tělesnost. K tématu 
přistupuje sociologicky, kdy jí zajímá formace identity ve společenství obdobně smýšlejících 
sportovců, v němž se sdílí specifické praktiky zacházení s tělem a kde dochází k utvářejí a 
reproduci habitu.  
 
V závěru práce se autorka vrací k cílům práce a výzkumné otázce (s. 47), rekapituluje postup 
vedoucí k jejímu zodpovězení a svou odpověď formuluje v dialogu s autory, kteří rámovali její 
teoretické pole. 
 
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
 
Autorka vychází z bohatého korpusu textů ukotvených ve filosofii, antropologii a sociologii: 
Mauss, Marleu-Ponty, Boudieu, Csordas, Scheper-Hughes, Lock. Není běžné, že by studenti v 
bakalářské práci pracovali i s primárními zdroji autorů, o jejichž dílo svou práci opírají. Oceňuji, že 
Simona Rúthová nahlédla i do děl fenomenologických filosofů, jejichž myšlení je zdrojem 
antropologie těla a tělesnosti: Marleu-Pontyho a Husserla. Tento autorčin exkurz přispívá k 
přesvědčivosti formulovaných tezí a autorčině argumenatci. 
 
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?  
 
Práce je založena na mixu různých způsobů vytváření dat. Autorka umně a přesvědčivě kombinuje 
interpretaci dat opřenou o etnografický výzkum a výzkumné rozhovory s reflexí vlastní biografické 
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zkušenosti. Skloubit tyto různé metody výzkumu není úplně jednoduché, většinou se ukáží 
explorační limity jedné z metod v interpretačních pasážích. Simona Rútová k interpretaci svých 
poznatků přistupuje korektně a její závěry jsou přesvědčivé. 
 
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěla? 
 
Argumentace autorky je opřena o v bakalářské práci nadstandardní porozumění zpracované 
literatury a kvalitně provedený vlastní výzkum.  
 
 
5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
 
Ano. 
 
 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
 
Formální i jazyková úroveň je standardní. 
 
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
 
 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
V závěru práce (s. 49) autorka diskutuje polaritu pojmů identita sportovce a identita vegana. I s 
ohledem na zjištění představená v práci se však nabízí otázka, zda je tato dichotomie na empirické, 
analytické či teoretické rovině udržitelná. Prosím, aby se k tomu autorka při obhajobě vyjádřila. 
 
 
Celkové hodnocení práce: Simoně Rútové se povedlo napsat velmi zdařilou práci, ve které 
ukazuje značnou míru vhledu do studovaného problému. V teorii fundovaně ukotvený a poctivě 
provedený výzkum s korektní interpretací dat a reflexivní pozicí autorky činí z diskutované práce 
velmi kvalitní text. I s oceněním míry samostatnosti při zpracovávání práce, navrhuji práci 
ohodnotit stupněm A. 
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