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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? 

 

Autorka předkládané bakalářské práce jasně formuluje výzkumnou otázku, od které se následně 

odvíjí přehledná struktura celé práce. Závěry jsou v souladu s výzkumnou otázkou, kterou autorka 

pokládá v úvodu. 

 

 

2. Opírá se autorka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné 

texty? 

 

Autorka využívá dostatečné množství české i zahraniční relevantní literatury. Oceňuji také její 

využívání článku z elektronických databází. 

 

 

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

jejich analýzy?  
 

Studentka ve své práci zvolila analýzu a komparaci dostupných sekundárních dat. Jelikož se 

zaměřuje na původní obyvatele USA, je tato forma nejdostupnější a pro bakalářskou práci 

přijatelná. 

 

 

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

 

Vzhledem k stanovené výzkumné otázce jsou argumenty, které podporují její závěry jasné a 

vhodné. Zároveň však považuji práci místy příliš popisnou. 

 

 

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

 

Autorka jasně odlišuje převzatá tvrzení od svých vlastních. 

 



 

 

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

Práce je po formální stránce výborná, odkazový a citační aparát je v pořádku, až na drobné 

překlepy. Také bych doporučovala ještě jednu revizi anglického překladu závěru.  

 

 

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

jaké). 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Jediné, co bych práci vytkla, je již zmiňovaný popisný charakter. Možná by bylo vhodné místo 

klasického narativu o tom, jak euro-americká společnost ničí původní obyvatelstvo a jejich kulturu, 

zaměřit se například na to, jakým způsobem se naše společnost může poučit z takzvaných tradičních 

způsobů léčby (viz například zajímavá pasáž o udržování střízlivosti str. 20). 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Předloženou bakalářskou práci studentky Pavly Kalinové hodnotím jako výbornou. Autorka práci 

vhodně strukturuje a dodržuje všechny formální požadavky. Výzkumná otázka je jasně formulována 

a závěry, které autorka vyvozuje na základě analýzy a komparace dostupných sekundárních dat, 

jsou postaveny na pádných argumentech.  
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