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Přiznám se, že z bakalářské práce J. Plaché mám poněkud smíšené pocity. Při čtení první, teoretické
části jsem byla nadšená mnoha jejími aspekty – od jazykové úrovně přes práci s literaturou až po
promyšlenost designu celého výzkumu. U praktické části jsem naopak byla zklamána. Jazyková
úroveň není příliš vysoká a někdy je dokonce na úkor porozumění textu. Data jsou uváděna poněkud
zmateně, těžko jsem se v nich orientovala a měla jsem pocit nedostatečné propojenosti teoretické
části s empirickým materiálem. Jako by každou část psal někdo jiný. Mám dojem, že buď byla
teoretická část složena převážně kompilačně z výroků z literatury, nebo byla část praktická psána pod
velkým časovým tlakem a bez možnosti „vypilovat“ ji.
Cíl práce je popsán poměrně jasně, míra jeho naplnění v podstatě také. Práce s teoretickými prameny
mi připadala výborná, i když celkově jsem trochu na pochybách (viz výše). Pokud jde o formální
stránku, práce obsahuje všechny podstatné části. Přesažení rozsahu bych nevnímala jako negativum
vzhledem k dobrému, obsáhlému popisu jednotlivých zkoumaných osob. Mezi prameny jsem nenašla
žádnou zahraniční literaturu, což ale do jisté míry vynahrazuje poměrně velké množství českých
zdrojů.
Jak už jsem zmiňovala, empirická část práce mi nepřipadá zcela bez problémů. Analýza dat by si
zasloužila větší rozsah a lepší strukturaci. Připadá mi trochu zmatená a nedopracovaná, vzhledem
k hezké teoretické části a charakteristice respondentů. Data mi připadají do velké míry jen roztříděná,
převyprávěná, diskuse s literaturou není příliš propracovaná. Také osobní pohledy a závěry autorky
mi tu trochu chybí.
Jako velký klad hodnotím časovou náročnost výzkumu; množství času, které musela autorka
pozorováním a rozhovory s respondenty strávit, jistě nebylo malé.
Z těchto důvodů navrhuji hodnotit známkou „velmi dobře“.

