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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? 

Podle formulace, kterou autorka užila v prvním odstavci Úvodu, je cílem práce ukázat lékaři a 

léčitelé konstruují hranice své působnosti: „jak budují své hranice lékaři vědecké medicíny ve snaze 

zachovat status quo, zatímco druhá strana, představitelé alternativní medicíny, se snaží na základě 

konstrukce svých hranic ukázat, proč by se měla současná situace změnit.“ (s. 14). Citace ukazuje, 

že cíl práce je definován nejasně, příliš obecně. Této obecnosti a nezacílenosti práce pak odpovídá 

jak míra hloubky prováděných analýz, tak povšechnost závěrů, k nimž Lenka Dostálová dochází.  

 

 

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

Použitá literatura je relevantní, odpovídá zvolenému tématu. Značná část pro práci klíčových textů 

je cizojazyčná.  

 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

Vedle odborné literatury autorka vychází především z jedenácti provedených polostrukturovaných 

rozhovorů s lékaři a léčiteli. Tyto rozhovory byly analyzovány prostřednictvím kódování (inspirace 

GT). Popis analytické práce na s. 34 však otevírá prostor pro otázky ohledně toho, čí hranice vlastně 

autorka studuje. Z posledního odstavce kapitoly 8 totiž lze vyčíst, že hranice mezi léčiteli a lékaři 

neurčovali pouze dotazovaní, ale do značné míry i sama diplomantka. Toto je samozřejmě situace, 

které se nelze nikdy zcela vyhnout a Lenka Dostálová si je toho také vědoma. Přesvědčivosti textu 

by však patrně prospělo, kdyby tato kapitola nejenom popisovala průběh analýzy, ale kdyby zde 

bylo na konkrétních případech ukázáno i jak tuto analýzu dělá. 

 

Samotné volbě polostrukturovaných rozhovorů nelze mnoho vytknout, upozorňuji jen, že 

konstruování hranic neprobíhá pouze na rovině jazyka (ať již obsahu či formy sdělení). 

 

 



 

 

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

Autorčiny argumentace jsou často nejasné, mnohdy i nepodložené bez návaznosti na předchozí text. 

Časté je také spíše užití intuitivně formulovaných závěrů. Jako poměrně problematické vidím i 

nakládání s citacemi nebo s odkazováním na jiné autory. Tyto citace či odkazy totiž až příliš často 

vystupují jako popis či ilustrace debatovaného problému, avšak nejsou dále podrobeny kritickému 

rozboru (srov. např. kapitola Fenomén alternativní medicíny a výzkumná otázka, s. 30-31). 

 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

Autorka pečlivě rozlišuje, kdy cituje nebo zprostředkovává cizí myšlenku. 

 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

Diplomantka prokázala schopnost napsat formálně dobře zpracovaný text, který má všechny 

náležitosti vyžadované od magisterské diplomové práce.  

 

 

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

Největší slabinu práce vidím v povrchní analýze dat. Autorka se většinou spokojuje s rekapitulací 

toho, co lékaři či léčitelé říkají. Tyto výroky se však nesnaží problematizovat, nerozvíjí je dále, po 

tom, jak v jejich světle můžeme rozumět studovanému problému a co nám tyto výroky říkají dalšího 

o medicíně nebo léčitelství. Snad nejvýrazněji je to patrné v debatě vědeckosti (s. 36 a 54). 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

Jaké jsou nejazykové praktiky vytyčování hranic a jak se objevují v datech, s nimiž autorka 

pracuje? 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

Lenka Dostálová přes všechny uvedené výhrady prokázala, že se dokáže orientovat ve zvoleném 

tématu a relevantním způsobem s ním pracovat. Její analýzy však postrádají zvídavost, hloubku a 

tvořivost. Její magisterskou diplomovou práci navrhuji ohodnotit jako dobrou. 
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