
 

 

1/1 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: konzultantský  

Autor/ka práce:  Nina Adlerová 

Název práce:  Terénní výzkum židovské komunity v Praze. 

Vedoucí práce: Mgr. Vendula Řezáčová, PhD. 

Oponent/tka:  

Navržené hodnocení: (výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě; v případě navržení 

na pochvalu zdůvodněte při celkovém hodnocení práce) 

Výborně 

 

 

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 je jasně formulován a závěry mu odpovídají. Text předložené bakalářské práce je jasně 

strukturovaný a logicky vedený. 

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

Práce je postavena na terénním (kvalitativním) výzkumu a to v lokalitě jménem Praha, což v jisté 

míře vymezuje i používanou literaturu. V každém případě autorka pracuje s relevantní literaturou 

domácí i zahraniční. 

Opominula se ale podívat na produkci bývalých studentů FSV UK a Institutu sociologických studií, 

kde by našla přinejmenším jednu práci vztahující se k jejímu tématu. 

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

analýzy?  

Použitá data jsou kvalitní, jejich analýza je odpovídající. 

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

Autorka logicky argumentuje a postupně se dostává ke svým závěrům. 

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

V textu jsou jasně rozlišeny citace z literatury, citace informátorů a tvrzení autorky. 

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

Nina Adlerová píše dobrou češtinou, v textu jsem nenalezl překlepy, gramatické chyby atp. 

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

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

Problém sociální a kulturní konstruovanosti jakýchkoliv identit. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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