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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Typ posudku: oponent

Autorka práce: Anna Strecková

Název práce: Význam materiálních objektů v ulici Ječné z pohledu jednotlivce a sociální 
biografie stavby Ječná 39a
Vedoucí práce: Jakub Grygar
Oponent: Michal Kotík

Navržené hodnocení: dobře

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?

Výchozí teze práce a další východiska včetně dílčích otázek jsou již v úvodu zřetelně
formulovány stejně jako cíl práce (s. 2-3). Námět práce rozhodně není nezajímavý a zvolená 
teoretická východiska slibují možnost velmi zajímavé a přínosné práce. Bohužel se to ale 
v závěrech práce příliš neodráží – výsledky jsou prezentovány více/méně jen na deskriptivní rovině
a zůstávají v podstatě jen na povrchu. Výsledky zkoumání hlavní teze a odpověď na dílčí otázku o 
vlivu lidské sociální identity na porozumění hmotným objektům včetně přidělování významů
v závěrech uvedeny vůbec nejsou.
Samotná práce je přehledně strukturovaná do dvou hlavních části - Teoretické ukotvení (obsahující 
teoretická východiska a jejich diskusi) a Empirická část (vlastní výzkum a interpretace výsledků).

2. Opírá se autorka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty?
Autorka se opírá kvalitní literaturu, a to i v oblasti urbanismu a architektury. Dobře využívá 

i literaturu z anglofonní oblasti.

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

Vybrané teoretické zdroje a počet respondentů odpovídají typu práce.

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autorka opírá závěry, k nimž dospěla?
V předkládaných dílčích závěrech a argumentech se bohužel příliš neodrážejí prezentovaná 

teoretická východiska. Argumentace je často jen naznačená a nedotažená. To je projevuje i v závěru 
práce.

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?     
Používání odkazového aparátu vykazuje řadu chyb a nestandardního odkazování. Práce je 

občas rozvláčná (např. v části  3.3.4 pasáže o Machoninové), na čtivosti nepřidává ani „kouskování“ 
tématu či argumentace do více částí práce a nadbytečné používání rétorických obratů typu 
„Opusťme nyní tělo práce…“ (s.15) či „pojďme se nyní podívat na další námět..“ (s.28) apod.
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V práci je také řada pravopisných chyb. V tištěné verzi jsou chyby v číslování jednotlivých částí 
v obsahu (část Motivace a teoretické uchopení). Předkládané práci by prospěla důkladná revize 
finálního textu.

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

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.
Jaká by mohla být odpověď na otázku (s. 2) vlivu lidské sociální identity na způsoby, jakým 

lidé rozumějí hmotným objektům a jaké významy jim dávají?

Celkové hodnocení práce:
Předložená bakalářská práce splňuje požadavky, na tento typ práce kladené. Vzhledem 

k výše uvedenému ji však hodnotím jako dobrou.

Datum: 11. 6.2013 Podpis:Michal Kotík


