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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 
 
 
 
Typ posudku: oponentský 

Autor/ka práce: Josef Petr 

Název práce: Mužská emancipace jako proces hledání identity 

Vedoucí práce: Jadwiga Šanderová 

Oponent/tka: Michal Uhl 

Navržené hodnocení: práci hodnotím mezi výborně a velmi dobře – výsledná známka bude záviset 
na obhajobě. 
 
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 v práci formulovány velmi přehledně a autor na ně během práce hledá 
odpovědi – nutno dodat, že velmi úspěšně. Žádné otázky nezůstaly nezodpovězeny, práce tak 
působí velmi kompaktním dojmem. Práce dodržuje základní členění do logických celků, což 
pomáhá snadné a přehledné orientaci. Po formální stránce hodnotím práci na výbornou.  
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné 
texty? 
Seznam literatury je rozsahem odpovídající bakalářské práci. Texty uvedené v seznamu literatury 
lze považovat za relevantní. Autor v práci využívá zahraniční literaturu, byť pouze anglofonní.  
Rozmanitost textů považuji spíše za slabší, domnívám se, že by seznam literatury mohl být 
obohacen o širší paletu metodologických textů. V první části práce, v níž autor tematizuje rozpor 
mezi sociálně konstruktivistickým a esencialistickým přístupem, bych očekával vypořádání se 
s koncepty Pierra Bourdieuho (Nadvláda mužů). Pro získání známky „výborně“ očekávám, že autor 
se během obhajoby práce s přínosem francouzského sociologa vypořádá.  
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod 
jejich analýzy?  
Práce si neklade nároky na reprezentativnost a sociologickou relevanci. V tomto směru se drží 
velmi při zemi – ukazuje se to jako dobrá strategie, kdy si autor stanovuje relativně malé cíle, které 
pak několikanásobně překračuje. Kvalitativní sběr dat i jeho analýzu považuji za adekvátně zvolené 
metody. Je možné ztotožnit se s výrokem autora, že přínos práce je v samotném popisu a pochopení 
a nikoliv v kvantifikaci specifického společenského jevu. 
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
Autor vychází z interpretovaných přepisů mužských sezení. Závěry, které představil, se zdají být 
sourodé a logické. Vzhledem k dobré struktuře celé práce a dobře zvolené metodologii lze závěrům 
vytknout jen dílčí zjištění. Za problematické je možné považovat konstrukci indexu „emancipačního 
potenciálu“ (str. 24), který se zdá být spíše číslem vázaným na autorův pocit a odhad než na 
relevantní a seriózní analýzu či výpočet.  
 
 
 
5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění 
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převzatých? 
V práci Josefa Petra je možné přehledně sledovat, které myšlenky jsou autorovy a které jsou 
převzaté. Dodržování citační etiky považuji za velmi dobré. Za drobné pochybení považuji, že autor 
opomněl uvést v závěrečném seznamu jeden z užitých pramenů (Strauss & Corbin na straně 32). 
Dále na straně 33 autor používá metodu nikoli nepodobnou té, kterou představil Clifford Geertz 
jako zhuštěný popis. Je-li tomu tak, užití této metody mělo být podle mého soudu odcitováno. 
 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
Jazyk práce hodnotím jako velmi dobrý. Po jazykové stránce práce splňuje náležitou odbornou 
úroveň. Kladně hodnotím, že užití odborného jazyka není na úkor srozumitelnosti textu. Drobnou 
výhradu mám k užívání anglických slov v případech, které nejsou nutné (např. „nature x culture na 
straně 13).  
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li 
jaké). 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
V diskuzi očekávám vypořádání se s výše uvedenou kritikou a možným přínosem Pierra 
Bourdieuho pro práci. Další námět do diskuze nepřímo souvisí s genderovou identitou, která je 
ústředním tématem práce. V práci je dodržováno důsledně přechylování ženských jmen. Jednou 
z otázek do diskuze je, zda v současné práci je vhodné přechylovat jméno australské socioložky 
„Raewyn Connell“, která v době psaní citované práce byla muž (Robert Connell). 
 
Celkové hodnocení práce: 
Práce hodnotím velmi dobře až výborně. Stanovila si jasné cíle, které se ji podařilo naplnit. Josef 
Petr užil adekvátní metodologii pro zjištění potřebných dat a obstojně je interpretoval. Práce svým 
rozsahem, zvoleným tématem i způsobem zpracování splňuje nároky, které jsou kladeny na 
bakalářskou práci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 7. 6. 2011        Podpis: Michal Uhl 


