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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 si ve své práci položila tři výzkumné otázky: co je cílem cvičení ve vztahu k tělu, které je  
jeho předmětem, jak je cvičení spjato s genderovými kategoriemi a zda lze cvičení chápat jako  
mocenské sociální pole v Bourdieuově smyslu. Tyto otázky poté zkoumala na empirickém materiálu,  
který představovaly texty z časopisů určených ženám, ve kterých se o cvičení explicitně  
pojednávalo. Mohu konstatovat, že závěry odpovídají cíli výzkumu, i když na otázky se nepodařilo  
odpovědět jednoznačně. Na druhou stranu tato opatrnost svědčí i o výzkumnické poctivosti, která  
autorce nedovolila „vtěsnat“ data do předem zvolených kategorií.

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty?
Ano, autorka využívá celou řadu zdrojů, jak domácích, tak zahraničních.

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?
Mediální sdělení jsou pro sociologický výzkum ošemetná data, protože není jednoduché určit, na  
jakou realitu odkazují. Autorka si vybrala poměrně úzký segment – časopisy pro ženy – a v něm jen  
ty články, které píší o cvičení, takže měla možnost články podrobně prostudovat. To jí umožnilo i  
použít jako metodu kvalitativní obsahovou analýzu, opírající se o trojnásobné kódování podle  
Strausse a Corbinové. Autorka v textu svůj postup kódování detailně nepopisuje, což je možná na  
škodu transparenci výzkumu. Na druhé straně svá zjištění podrobně a důkladně dokládá citacemi  
dat, takže čtenář může posoudit, do jaké míry jsou zjištění  v datech ukotvená.

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a?
Argumentace autorky je dobrá. Zvláště oceňuji schopnost držet formulovaná zjištění a závěry v  
mezích toho, co bylo v datech nalezeno. Práce podobného typu mají sklon k činění dalekosáhlých  
závěrů na daleko méně přesvědčivějších evidencích. 

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

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?     
Nemám vážnější připomínky. V textu jsem narazil na několik překlepů.

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké).
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8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.
Autorka při výzkumu mediálních textů zjistila, že z nich samotných nelze jednoznačně určit, jaký je  
smysl cvičení, jak je cvičení genderováno, ani zda vytváří zvláštní sociální pole. Na druhou stranu 
je pravděpodobné, že čtenářky s touto nejasností problémy nemají a textům dobře rozumějí. Kde se  
pak bere jejich doxické vědění, které jim umožní najít pro texty vhodné kontexty, ve kterých cvičení  
získá konkrétní a specifický smysl jako žádoucí aktivita? Nebo i čtenářky nevědí, k čemu konkrétně  
jim cvičení je prospěšné? 

Celkové hodnocení práce:
Práce splňuje všechny požadavky na diplomovou práci a doporučuji jí k obhajobě.

Datum: 23.1.2012 Podpis:
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