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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 
 
Typ posudku: vedoucí práce 

Autor/ka práce: Anna Bodocká 

Název práce: Jak se ženy vztahují ke své ztrátě panenství 
 
Vedoucí práce:  Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. 

Oponent/tka:  

Navržené hodnocení: B- 
 
 
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 výzkumné otázky jsou v textu explicitně formulovány v úvodu a dále na začátku 
metodologické části na str. 14. Struktura práce reaguje na zvolené otázky, které jsou v textu 
uspokojivě zodpovězeny na základě vlastního kvalitativního výzkumu.  
 
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
 
Ano, autorka čerpá z dostatečného množství odborných zdrojů, včetně těch cizojazyčných. 
 
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?  
 
Vlastní kvalitativní výzkum se řídil principy instrumentální případové studie (dle Stakea). Jeho 
realizace i výsledná zjištění jsou na celkem dobré úrovni. Některé sekce by si sice zasluhovaly 
podrobnější diskuzi ve světle odborné literatury k tématu a mohly by být co do sociologické 
interpretace dotaženější, nicméně kvalita představených zjištění a jejich interpretací odpovídají dle 
mého soudu standardu bakalářského studia. 
 
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
 
Předložené argumenty jsou dobře podloženy empirickými zjištěními a opírají se vhodně o 
diskutovanou odbornou literaturu. 
 
5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
Ano, jsou. 
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6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
Autorka v textu odkazuje na uvedené zdroje správným způsobem. Co se týče úrovně vyjadřování, ta 
se sice v průběhu zpracovávání textu nebývale zlepšila, ale i tak se v textu stále vyskytuje řada 
formulačních nepřesností, popřípadě zavádějících formulací (například v úvodu, na str. 27 atd.).  
Na čtivosti textu ubírají i pravopisné chyby, zejména v interpunkci, a gramatické chyby (např. str. 
14). 
 
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
I přes komplikace s realizací výzkumu kvůli COVIDové pandemii se autorce podařilo zdárně 
realizovat celkem– co do tematiky – náročný kvalitativní výzkum. Předložená práce, přestože není 
bezchybná, přináší hodnotná a zajímavá zjištění problematiky, která nebyla v českém kontextu 
dosud zkoumána, a je výsledkem značného nasazení autorky, což bych zde chtěla vyzdvihnout. 
 
 
 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
 
V závěru práce naznačujete, že téma by si zasluhovalo „větší a hlubší zkoumání ženského vymezení 
panenství, jeho ztráty, popřípadě vlivu na následný intimní život“ (str. 38). Jak byste k takovému 
většímu výzkumu přistoupila a jakou metodologii byste na základě svých výzkumných zkušeností s 
touto problematikou konkrétně zvolila? 
 
 
 
Celkové hodnocení práce: 
Práci i přes výše uvedené drobné výhrady považuji za celkem zdařilou a při výborné obhajobě ji 
navrhuji hodnotit známkou B. 
 
 
 
Datum: 8.6.2021       Podpis: Hrešanová 
 
 


