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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: oponentka 

Autor/ka práce: Adéla Semotánová 

Název práce: : Sociální významy cvičení prezentované českými časopisy pro ženy 

 

Vedoucí práce: Mgr. Martin Hájek, PhD. 

Oponent/tka: Mgr. Vendula Řezáčová, PhD. 

Navržené hodnocení:  
 

 

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? 

 

Ano. Práce je velmi dobře strukturovaná a přehledná. Nejkvalitněji autorka zpracovává teoretický 

úvod, o něco slabší jsou části věnované vlastnímu výzkumu – v nich se opakují témata i doslovně 

konkrétní citace.  

 

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

 

Ano, ačkoliv chybí klasické práce o těle/technikách těla obecně (Marcel Mauss, ad.) a ve vztahu 

k proměnám sociální vědy jako takové (od ´mysli´ k ´praxi´). Obecnější ukotvení pojednávané úžeji 

vymezené tematiky cvičení by na úrovni diplomové práce rozhodně bylo na místě.  

 

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

analýzy?  

 

Použitou metodologii diskurzivní analýzy autorka jasně vymezuje a uvědomuje si také její omezení 

– neodhaluje významy a praktiky samotných aktérů. Zkoumání právě jich (například metodou 

zúčastněného pozorování a polostrukturovaných rozhovorů) by bývalo přineslo zajímavější vhledy 

do problematiky a vedlo k originálnějším závěrům. 

 

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

 

Problémem práce, jak bylo nastíněno výše, je zpracovávání v zásadě oficiálních reprezentací praktik 

cvičení na pozadí existujícího teoretického rámce. Mnoho argumentů v práci proto nenajdeme, 

samotná výzkumná část má spíše ilustrativní charakter (dokládá teoretické koncepce definované 

v první části práce).  

 

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

 

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

 

Bez problému. 

 

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

 

Autorka velmi dobře pracuje s literaturou, jazyková úroveň je vysoká.  

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Obecnější ukotvení problematiky cvičení v charakteristikách pozdně kapitalistické/post-

socialistické společnosti (s ohledem na to, jaké nároky klade na individuum, skupiny, identity, 

proměny mocenských vztahů atd.). Zajímavé je také širší historické a mezi-kulturní srovnání 

současného cvičení s formami disciplinování/utváření/odporu osob-těl v kontextu jiných politicko-

ekonomických režimů. Autorka je letmo zmiňuje – mohla by je dále rozvést? 

 

 

Celkové hodnocení práce: výborně 
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