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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?
Tématem práce jsou sociálně  konstruované reprezentace tuberkulózy a jejich vliv  na léčbu 
této choroby. u pacientů a na její sociální dopady.
Práce má dvě hlavní části. V teoretické jsou diskutovány různé perspektivy, ze kterých lze 
na nemoc nahlížet (antropologický v. biomedicíncký), různé přístupy k léčbě nemocí a 
sociální dimenze nemoci. Významná pozornost je věnována stigmatizaci nemoci, kde se 
autorka opírá především o Goffmanovo pojetí.  Dále zde autorka zkoumá tzv. historický 
obraz nemoci, kde se opírá především o pojetí S. Sontagové a vztahem choroby k fenoménu 
chudoby. Cílem této části je zrevidovat a naznačit teoretická východiska pro analytickou 
část práce. 
V analytické části se autorka nejprve věnuje rekonstrukci podoby současného veřejného
diskurzu tuberkulózy. Potom se prostřednictvím zkušeností 4 respondentů s průběhem léčby 
tuberkulózy věnuje analýze sociálních dopadů (a stigmatizace) tohoto onemocnění na 
respondenty a jejich vyrovnávání se s nimi. V závěru pak autorka srovnává současnou 
reprezentaci tuberkulózy v médiích, představy tuberkulózy jak ji vnímají samotní pacienti 
s jejím „historickým“ obrazem.
Struktura práce dobře odpovídá zvolenému tématu a způsobu zpracování.

2. Opírá se autorka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné 
texty?
Použitá literatura odpovídá tématu, autorka se odvolává i na cizojazyčné texty.

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod 
jejich analýzy? 
Zvolenou metodou a jejími omezeními se autorka zabývá v metodologické části. Základem 
je zde kvalitativní analýza mediálního diskurzu tuberkulózy (mediální podoba diskurzu byla 
sledována po dobu 1 roku) a polostrukturovaných rozhovorů s několika pacienty. Co se 
vzorku pacientů týče, autorka se  z osobních důvodů musela omezit jen na studenty VŠ a 
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vysokoškolsky vzdělané pacienty. Jako analytický materiál je dále použit také dokumentární
film Tuberkulóza – návrat přízraku (ČT 2009). Syntéza získaných poznatků je na 
odpovídající úrovni. Autorka správně omezuje závěry práci pouze na naše území, protože si 
je vědoma toho, že závisejí na institucionalizovaném způsobu léčby, který se liší v různých 
zemích.

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autorka opírá závěry, k nimž dospěl/a?
5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění 
převzatých? 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?     
Teoretické základy práce jsou zpracovány na velmi důkladně. Argumentace autorky je 
v práci na dobré úrovni stejně jako rozlišování vlastních tvrzení resp. zjištění a učiněných 
závěrů od převzatých. Odkazování k teoretické literatuře a poznámkový aparát odpovídá 
požadavkům. U citátů z médií ale vesměs není uváděn přesný zdroj (i. e. medium kde a 
kdy), je uvedeno, že citáty byly vybrány z elektronické databáze Anopress  (je uvedena 
v seznamu literatury).
Jazyk autorky je čtivý a po formální stránce (až na pár překlepů) je práce v pořádku.

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li 
jaké).
Rozhovory v analytické části jsou zpracovány poněkud nestandardně, často chybí citace 
z rozhovoru, není tedy zcela jasné, odkud se některá tvrzení autorky berou.. Nelze tedy 
zjistit, jak dalece mohly být vývody autorky (ze sdělení respondentů) ovlivněný právě jen 
její zkušeností jako pacientky.

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.
Vliv zvoleného vzorku pacientů na kvalitu učiněných závěrů. 
Jakým způsobem může výzkum ovlivnit skutečnost, že sama autorka v době těsně před 
výzkumem tuto chorobu prodělala, ocitla se tedy v roli zkoumaných pacientů a navíc sama 
o sobě v práci vypovídá?

Celkové hodnocení práce:
Jistou slabinou práce je především zvolený vzorek pacientů a také způsob práce s rozhovory 
(jak uvedeno výše).. Teoretická část práce je naopak zpracována na slušné úrovni, analýza 
veřejného diskurzu až na zmíněný nedostatek (bod 6.) také. 
Celkově tedy konstatuji, že autorka  splnila požadavky, kladené na bakalářské práce.

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou velmi dobře, za předpokladu 
vynikající  obhajoby je možné i hodnocení výborně
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