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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: vedoucí práce – zástupce 

Autor/ka práce:  Pavla Kalinová 

Název práce:  Alkoholismus a deprese ve společnosti původních obyvatel USA na příkladu 

Navahů, Inuitů a Hopiů. 

Vedoucí práce: Mgr. Vendula Řezáčová 

Oponent/tka:  

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

na pochvalu zdůvodněte při celkovém hodnocení práce) 

dobře 

 

 

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 

Problém je jasně definovaný, závěry jsou trochu nejasné, protože jsou postaveny na předpokladu, že 

stejná kulturní situace existuje i u dalších indiánských skupin na území USA. Autorka tedy vytváří 

obecnější závěry než jaké jí umožňují použitá data. 

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

Vzhledem k tomu, že všechna data jsou čerpána z odborné literatury, pracuje autorka s celou řadou 

cizojazyčných textů. 

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

analýzy?  

Autorka soustředila celou řadu relevantních dat a ty také analyzuje. Domnívám se ale, že daný 

problém přesahuje možnosti bakalářské práce a vyžádal by si daleko hlubší analýzu. 

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

Dobrá, ale jak už jsem psal tak místy přechází její argumentace v obecná tvrzení, také převzatá od 

jiných autorů. 

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

Ano, v práci se řádně cituje. 

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

Velmi dobrá. 

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

Nic. 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

Vztah náboženských činností a léčení, co vlastně léčí? 

 

Celkové hodnocení práce: Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 
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