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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? 

Východiska práce jsou zformulovány jasně a srozumitelně, práce je dobře strukturována.  

Závěr práce je však povšechný, nezohledňuje hloubku teoretického ukotvení formulovaného 

v prvních dvou kapitolách textu a takto má spíše deklaratorní podobu, není výsledkem podrobnější 

analýzy. 

Na svou otázku „jak lidé rozumí hmotným objektům (a jaké jim dávají významy) ve vztahu/ jako 

odrazu jejich skupinové identity“ (s. 2) autorka prakticky neodpovídá. 

 

2. Opírá se autorka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

Práce je založena na adekvátní literatuře oborově vázané k sociologii, antropologii, studiím 

materiální kultury, urbanismu a architektuře. Autorka hojně čerpá i z dobře zvolené zahraniční 

literatury. 

 

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

analýzy?  

Kvalita použitých dat a zdrojů analýzy odpovídá nárokům kladených na bakalářskou práci. Samotná 

analýza těchto dat selhává především v hlubším usouvztažněním s teoretickými východisky práce. 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autorka opírá závěry, k nimž dospěla? 

Argumenty nebo dílčí závěry jsou často nedotažené, spíše nastíněny, než náležitě přesvědčivě 

představeny. Částečně je tomu patrně z důvodu tříštění argumentace do více míst textu (takto např. 

poslední odstavec kap. 2. Teoretické ukotvení (s. 15), kde by autorka mohla zevrubněji představit 

propojení Kopytoffa s jejím výzkumným problémem, tedy jasněji nastínit jeho teoretické ukotvení). 

Výraznou slabinou textu je jeho závěr, který nenaplňuje autorčiny ambice formulované v úvodu. 

 

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

Ano. 

 

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

Občasné překlepy (např. v číslování kapitoly „1. Teoretické ukotvení“ – správně „2. Teoretické....“), 



 

 

chyby ve formátování (kap. 3.1.2. Vávra, s. 18; 3.2 Významy...., s. 20). 

Práce obsahuje nestandardní formální podoby odkazování, např: 

 Woodward (2007, s. 14-15); 

 (Woodward, 2007, tamtéž); 

 (Appadurai, 1986, s. 3-5; Kopytoff, 1986, s. 64). 

Dalším formálním pochybením je neznalost způsobu zařazení odkazu do textu (tečka na konci věty 

má následovat až po odkazu na použitý zdroj).  

 

Okrajová poznámka se týká v práci použitého autorského plurálu. Považuji jej za zmatečný v tom, 

že není užíván jednotně a tak není jisté, zda autorka takto mluví sama o sobě („v naší diplomové 

práci“, s. 9) nebo zda se jedná o „nefér“/ „násilně“ vytvářenou alianci mezi autorem a čtenářem 

(„Dříve než se budeme věnovat.... ráda bych uvedla....“, s. 5).  

 

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

Autorka nepracovala zcela samostatně: veškerá sociologická literatura, z níž čerpá, interpretační 

rámec a částečně i formulace problému jsou převzaty z mých doporučení jako vedoucího práce. 

V tomto ohledu Anna Strecková neprokázala, že je schopna sama aktivně vyhledávat takovou 

literaturu, která by jí umožnila náležitě rozvíjet pohled na zvolené téma a jeho diskusi v rámci 

studovaného oboru. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

Zajímala by mne autorčina odpověď na (její) otázku, jak Barbora Vávra, Machoninová a Rychtařík 

rozumí Ječné ulici ve vztahu/ jako odrazu své (skupinové?) identity. 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

Anna Strecková si vybrala ke zpracování téma, které není rozvíjeno v některém z kursů nabízených 

na FSV UK. Z tohoto hlediska si zaslouží uznání její odhodlání, se kterým se pustila do řešení 

zvoleného problému. Práce však trpí analytickou mělkostí a závěrů opakujících výchozí tezi. Textu 

by jistě prospělo nejenom více péče věnované jeho editaci, ale především více času na promýšlení 

východisek Kopytoffa, Appaduraie a dalších autorů z okruhu studií materiální kultury ve vztahu 

k informacím získaným přímo v terénu. Jakkoli vnímám dílčí pasáže předloženého textu velmi 

kriticky, jako celek by v případě dobrého výkonu u obhajoby, mohla být práce obhajitelná. Bona 

fide ji tedy navrhuji ohodnotit jako dobrou. 
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