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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? 
 
Výzkumné otázky jsou jasně formulovány a autorka na ně podává v Závěru souhrnnou odpověď. 
Na celé práci si velmi cením intelektuální poctivost, s jakou se Lenka Jansová ujala svého tématu.  
Ukazuje se to mimo jiné hned na tom, jak seznamuje čtenáře s vývojem k přístupu ke zvolenému 
tématu a k formulaci výzkumných otázek od prvních záměrů (na s. 3) až po jejich výslednou 
podobu (na s. 4).  
 
Práce má logickou strukturu, je psána jasně a přehledně. Jsem rád, že nejenom při konzultacích, ale 
i z výsledné podoby textu se ukázalo, že diplomantka přistupovala ke zpracování svého tématu 
zodpovědně, s pečlivým promýšlením dílčích kroků. 
 
 
2. Opírá se autorka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
 
Ano. Seznam literatury je adekvátní autorčině záměru i jejímu uchopení zvoleného tématu. Na 
tomto místě chci uvést, že Lenka Jansová při hledání relevantní literatury i jejím zpracování 
prokázala značnou samostatnost. Doložila tak, že je schopna vybrat z korpusu textů o 
transnacionální migraci relevantní položky, porozumět jim a v nich obsažené poznatky kreativně 
zapracovat do vlastní diplomové práce. Práce stojí na cizojazyčné literatuře. 
 
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?  
 
Celkově pak po metodologické stránce hodnotím posuzovanou práci jako zdařilou, invenční a 
mírou interpretace odpovídající očekáváním kladeným na diplomových prací obhajované na katedře 
sociologie ISS FSV UK, s nimiž text Lenky Jansové poměřuji. Autorka v analytických pasážích 
staví jak na odborné literatuře, v průběhu výzkumu získaných datech ze záznamů výzkumných 
rozhovorů a provedených pozorováních, v menší míře pak i na reflexivním zpracování vlastní 



 
 

pozice v jednotlivých výzkumných situacích. 
 
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autorka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
 
Hloubka autorčiny argumentace je přímo úměrná rozsahu klíčové literatury, s níž Lenka Jansová 
pracuje. Jako pozitivní vnímám skutečnost, že autorka nesklouzává k formulování banálních 
zjištění, k nimž by mohlo snadno dojít. Diplomantka svá zjištění formuluje korektně s odpovídající 
podpůrnou argumentací a vždy maximálně ve vazbě na literaturu, s níž pracuje, a na empirická data 
z provedeného výzkumu. Dovedu si představit, že by mohly být v textu přepsané pasáže z 
výzkumných rozhovorů analyzovány podrobněji – což by jen přispělo k plastičtějšímu vylíčení 
rozdílů i podobností studovaných biografií – ale výsledná hloubka analýzy odpovídá standardům 
diplomových prací. 
 
 
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 stránka práce odpovídá standardům ISS FSV kladených na diplomové práce. 
 
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
 
Jak už bylo uvedeno, na práci si cením zejména autorčino nasazení, intelektuální poctivosti, 
samostatnosti při orientaci v terénu a způsobu, jakým se vyrovnala s proměnou jejího problému. 
Zároveň bych však také chtěl číst hlubší rozbor klíčových autorů, a to i ve vazbě na zpracovávána 
data.  
 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
 
Ovlivnila vaše vlastní biografická a výzkumnická situovanost obsah informací (dat), které jste 
během vašeho výzkumu získala? Pokud ano, jak? 
 
 
 
Celkové hodnocení práce: Diplomová práce Lenky Jansové ukazuje zájem autorky o studované 
téma, prokazuje praktickou výzkumnickou dovednost autorky a rovněž i diplomantčinu 
propracovanou teoretickou citlivost. Co do kvality zpracování považuji práci za nadstandardně 
zvládnutý text a navrhuji jej ohodnotit jako výborný. 
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