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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 - srovnání intimních vztahů v antice a v současné ČR - je formulován již 
v příslušné úvodní části práce. Autorka konkrétně zjišťuje rozdíly, týkající se postavení žen a dětí, 
manželství a sexuálního života, prostituce, a také homosexuality. Zabývá se nejen aspekty, které 
zůstaly či se proměnily, ale i těmi, které postupně vymizely.  Závěry práce položeným otázkám 
odpovídají.

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí – za a) antika a postavení žen a mužů, manželství, 
prostituce, homosexualita resp. za b) dtto pro ČR s nezbytným úvodem a závěrem. I když je tato 
struktura použitelná, je třeba upozornit na absenci rozsahem alespoň malé metodologické části
(týkající se práce s „daty“), která by neměla chybět ani v případě, že jde o práci, postavenou na 
studiu teoretických a literárně historických pramenů.  

2. Opírá se autorka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty?
Ano, s cizojazyčnými texty ale autorka nepracuje.

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

Intimní vztahy v ČR - odborná sociologická literatura, kvalita dat je dána tím, že jde o 
výsledky standardních sociologických výzkumů

Intimní vztahy v antice - odborná sociologická resp. historická literatura včetně „původní“ 
antické literatury

Na základě těchto dat pak autorka konstruuje příslušné mnohodimenzionální obrazy 
manželství, prostituce resp. homosexuality v antice (obdobně v další části pro ČR), které ji slouží 
jako východisko pro srovnání se situací v současné ČR. V detailním popsání rozdílů je pak těžiště 
práce.
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autorka opírá závěry, k nimž dospěl/a?

Kvalita argumentů odpovídá stanovenému cíli srovnání obou „období“ a popsání 
příslušných rozdílů.
5. Jsou v práci autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých?

Ano.

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



Používání odkazového aparátu odpovídá požadavkům, stylisticky i pravopisně je práce na 
dobré úrovni.   

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké).
Orientaci v práci by prospělo důslednější „zviditelnění“ rozdílů ČR oproti antice na konci 

každé příslušné kapitoly v části Současnost České republiky (např. přidáním části 1.5.3 Rozdíl 
v postavení děti a žen v ČR oproti antice, etc.).

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.
Popsat použitou metodologii

Celkové hodnocení práce:
Práce Denisy Špetlíkové splňuje požadavky, kladené na bakalářské práce. Doporučuji ji 

k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře.
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