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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? 
Cíl práce je stanoven jasně, autorka jej navíc specifikuje v jednotlivých (pěti) hypotézách. Autorka 
se snaží v českých poměrech prokázat teoretickou koncepci Pierra Bourdieu vymezující prostor jídla 
a kapitálů. Celkové závěry jsou zcela v souladu s vymezenými hypotézami, u dílčích závěrů je 
situace trošku problematičtější.  
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
Autorka využívá poměrně málo literatury, částečně toto souvisí s malou rozšířeností tématu. Přesto 
bylo možné aktivněji hledat zejména články věnující se této problematice. 
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy? 
Datovým zdrojem je výzkum IPSOS Tambor zaměřený na stravovací návyky. S ohledem na téma 
práce jsou data průměrné kvality. Nedostatkem dat je skutečnost, že je autorka nemohla nijak 
ovlivnit a pro práci tak byla data jen částečně využitelná. Autorka si je ovšem těchto limitů vědoma 
a korektně je přiznává.  
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
Autorka rekapituluje základní teoretické koncepty, zejm. využitou teorii P. Bourdieu. Poměrně jasně 
popisuje použitá data a své hypotézy. Trošku problematičtější jsou popisy výsledků dílčích 
zkoumání, naopak velice slušná jsou celková shrnutí a odpovědi na položenou výzkumnou otázku. 
 
5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
Ano, bez problémů. 
 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí? 
Autorka odkazuje velice málo, ale bez chyby. 
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
Z pohledu vedoucího práce musím konstatovat, že autorka se přípravě práce dostatečně nevěnovala. 
Již od počátku jsem byl hlavním strůjcem posunu v práci. Nadto autorka ponechala vše na poslední 
chvíli a na některých pasážích je toto patrné.  



 

 

 
Například v úvodu není zcela jasné, co je jeho cílem, autorka historicky přeskakuje a argumentace 
není jednoznačná.  Předěly některých odstavců (viz např. již druhý a třetí v úvodu) jsou velkým 
skokem bez návaznosti na předchozí text. Výsledky dílčích analýz nejsou jasněji textově provázány. 
Troufám si odhadnout, že cca 1 týden by autorce stačil, aby práci upravila a tato se stala mnohem 
kvalitnější. 
 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
Autorka by se mohla vyjádřit k návrhu šetření, které by umožnilo věrohodněji replikovat studie P. 
Bourdieu.  
 
Celkové hodnocení práce: 
Práce je řemeslně zpracována poměrně slušně, kvalita jednotlivých částí je kolísavá. Práci 
doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako dobrou, v případě kvalitní obhajoby jako velmi 
dobrou.  
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