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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? 

Práce vychází ze sociologických prací věnované medikalizaci, antropologických přístupů k tělu a 

biomedicíně a Foucaultem inspirovaným přístupům zkoumání responsibilizace. Autorka sleduje 

online fóra, která se věnují různým způsobům užíváním léku Adderall – běžně předepisovanému 

léku proti ADHD. Zajímají ji, jaké praxe užívání jednotliví mluvčí popisují a jaké reprezentace těla 

i pojetí sama sebe jsou ve hře. Práce nemá klasickou strukturu diplomových prací, kdy je teorie 

oddělena od empirické části, ale obě linie se často propojují. Jádrem práce je hledání způsobů, jak 

lidé hledají rovnováhu ve svém životě s Adderallem – a to, jak na úrovni těla, tak i léku samotného 

a širšího sociálního kontextu. Závěry práce pak odpovídají výzkumným cílů a struktuře celé práce.  

 

Organické propojování teorie s empirickými zjištěními je čtenářsky atraktivní a svědčí o dobré 

orientaci diplomantky v literatuře, na druhé straně ji ale také poskytuje medvědí službu. Empirická 

analýza místy slouží spíše jako ilustrace teoretického bádání, než by ji rozvíjela. A naopak. Místy 

také není jasná epistemická pozice autorky (např. ve vztahu k pojetí diskursu). Tím, že si 

diplomantka z literatury někdy vybírá to, co se jí hodí, se nemusí vyrovnávat s překážkami, které by 

ji důsledná aplikace jednoho teoretického přístupu či konceptu kladla. Teoretická koláž, kterou 

autorka ve své práci vytváří, nenutí autorku pojmy detailně promýšlet a diskutovat kontradikce, 

které jsou v nich obsažené.  

 

Toto pojetí také oslabuje závěry práce. Neumožňuje totiž s literaturou nesouhlasit, kriticky se k ní 

vztahovat a doplňovat ji. Samozřejmě, jde o požadavky, které překračují žánr diplomové práce, ale 

ukazují limity zvoleného způsobu práce s teorií. Práce je silná v pojmenování a popisu praxe, 

v ukazování vzájemných souvislostí mezi různými jevy a koncepty, práce dobře umisťuje 

zkoumaný terén do širšího teoretického pole, slabší je ale v dialogu s teorií a explicitní formulaci 

přínosu k obecnějšímu poznání.  

 

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

texty? 

Autorka se opírá o dostatečné množství literatury. Využívá široké spektrum zdrojů. Daří se jí téma 

kontextualizovat i do obecnějších filozofických diskusí (např. Merleau-Ponty či Deleuze 

s Guattari). Autorka ukazuje, že zná klíčová díla současného antropologického a sociologického 

diskursu věnujícího se otázkám těla a biomedicíny.  
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3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod 

jejich analýzy?  

Diplomantka využívá vláken online diskusní platformy reddit. Při popisu výběru bych uvítal 

detailnější popis, jak byly tato vlákna vybrána. V metodologické části práce by také autorka mohla 

být konkrétnější v popisu analýzy: jak data kódovala a jak s nimi pracovala.  

 

 

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

Autorce se daří práci dotáhnout do silných závěrů, která přesahují zkoumaný terén a mají 

sociologickou relevanci. Tyto závěry jsou pevně ukotveny v datech, která analyzovala, i 

v teoretickém poznání, které využívá. Zřetelně ukazuje, že přes studium relativně marginální praxe, 

jako je užívání Adderallu, lze studovat a promýšlet obecná témata jako je pojetí sebe jako 

neukončeného reflexivního projektu, normality i hranic těla. V analýze citlivě propojuje jak 

materiální, tak i sociální rovinu. Přestože zkoumané téma má zřetelné psychologické konotace, tak 

autorka ukazuje, že si osvojila sociologickou či sociálně antropologickou perspektivu. Jak jsem již 

ale psal, uvítal bych explicitnější popis přínosu práce pro obecné bádání.  

 

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?      

Autorka standardně odkazuje. Práce je psaná dobrou a čtivou angličtinou.  

 

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

jaké). 

Výsledná podoba práce vznikala průběžně a je výsledkem dlouhého dialogu mezi teorií a 

empirickým poznání. Práce je výsledkem poctivé a kritické analýzy zkoumaného materiálu. 

Autorka projevuje empirickou citlivost a interpretační zdatnost. Přes výše uvedené výtky se 

domnívám, že jde o práci mimořádně inspirativní a chytrou, která překračuje zkoumaný terén a nutí 

přemýšlet o konturách konstrukce sebe-identit v současném biomedikalizovaném světě.  

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

V diskusi konstrukce sebe jako reflexního projektu práce odkazuje ke klasické práce Giddense 

(1991) a Rose (2001) – jedna z nich je stará 30 let a druhá 20 let. Co se za tu dobu změnilo? Našla 

autorka některé momenty, na základě nichž by jejich práce opravila či doplnila?  

 

9. Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výsledkem kontroly originality textu závěrečné práce v 

systému:  [x] Theses                [x] Turnitin                [ ] Ouriginal (Urkund)  

 

Komentář k výsledku kontroly: Práce vyhovuje akademickým standardům.  

 

Celkové hodnocení práce: A  
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