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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? 

 

Cíl práce je definován jasně: popsat, jak se liší procesy kategorizace, typizace a zaujímání postojů k 

neznámým osobám na fotografiích mezi mladými lidmi a seniory. Tento záměr je prostřednictvím 

analýzy naplněn. Struktura textu je logická, jednotlivé kapitoly na sebe navazují. 

 

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

 

Seznam literatury je v pořádku, obsahuje české i cizojazyčné zdroje. 

 

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

analýzy?  

 

Autorka využívá fotografické rozhovory. Uskutečnila celkem 13 rozhovorů trvajících 15-30 minut. 

Za rozumné považuji, že se autorka rozhodla vyvarovat zjišťování banalit, k jakým by zřejmě došla, 

kdyby na fotografiích měla klasické zástupce subkultur či minorit. Na druhou stranu považuji za 

značné omezení to, že byly zařazeny pouze fotografie mladých lidí. Zjištění, že mladí respondenti 

byli schopni vyvodit o figurantech více informací, a že přitom byli sdílnější, než senioři, pak není 

tak překvapivé. Pokud si autorka uvědomila toto omezení (sama ho v práci uvádí), není mi jasné, 

proč nezařadila ještě pár fotografií seniorů nebo osob ve středním věku.  

 

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

 

Autorka vyslovuje závěry ze svých kvalitativních rozhovorů. Závěr práce ale představuje spíše 

krátké shrnutí nalezených rozdílů mezi typizacemi mladých lidí a seniorů. Z pozice čtenáře bych 

uvítala ještě zařazení části „diskuse“, kde by se autorka pokusila interpretovat svá zjištění. 

 

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

 

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

 

Práce je velmi čtivá, plynulá, formálně v pořádku. 

 

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

- 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

V práci postrádám snahu o dotažení závěrů do podoby jejich vysvětlení či vyvození důsledků, což 

by se tak mohlo stát součástí obhajoby. Zjištění, že senioři spíše typizují podle oblečení a vzhledu, 

zatímco mladí na základě postoje a výrazu, je bezesporu zajímavé. Má však autorka (například na 

základě průběhu rozhovorů) nějakou hypotézu o důvodech tohoto rozdílu?  

Podobně zajímavý je uvedený závěr, že senioři jsou oproti mladým lidem méně schopni 

obhájit své typizace. Má autorka tezi, jak tento stav vysvětlit? Napadá mě, zda nehraje roli 

například to, že senioři mají méně četné kontakty s mladými a jsou tedy více odkázáni na 

stereotypní typizace, zatímco mladí mají díky interakcím s vrstevníky více racionálních vodítek. 

Nebo může hrát roli fakt, že senioři své typizace uplatňují již téměř třikrát déle než junioři a mají je 

proto hlouběji zakořeněné, což snižuje schopnost odstupu a tedy jejich racionalizace? V práci bych 

očekávala diskusi podobných (a dalších) možných hypotéz, které by vztáhly odhalené pravidelnosti 

zpět k teorii. Autorka by je proto mohla doplnit v průběhu obhajoby. 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Bakalářská práce je originální a kvalitně zpracovaná. Teoretická část koliduje s obsahem následující 

části empirické, text je plynulý, čtivý, cíle a závěry si odpovídají. Základní negativum spatřuji ve 

skromné analýze a malé snaze autorky o interpretaci z ní vyplývajících rozdílů mezi postupy 

typizace u mladých lidí a seniorů. 
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