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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? 

 

Ano, cílem práce je porovnat, jak na základě předložených fotografií respondenti z různých 

věkových skupin rozdílně typizují neznámé osoby. Struktura práce je vhodná. 

 

 

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

 

Množství literatury (i cizojazyčné) je dostačující. 

 

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

analýzy?  

 

Použitá literatura v teoretické části je kvalitní. Autorka funkčně vychází ze sociálního 

konstruktivismu – do tohoto kontextu trochu podivně zapadá Fafejtova knížka o sexualitě a dnes 

obvyklé užívání sociálního konstruktivismu k poukázání na to, že „mnohé z toho, co považujeme za 

dané a přirozené, daným být nemusí“, ale autorka naštěstí s touto verzí sociálního konstruktivismu 

nepracuje a drží se klasiků Bergera s Luckmannem. Trochu uměle pak působí souvislost mezi 

typizací a Weberovými ideálními typy. 

Dále autorka udělala třináct rozhovorů s mladými a staršími respondenty, jejich výběr je v pořádku, 

rozhovory jsou vedeny dobře. 

 

 

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

 

Lenka Baranková dochází k zajímavým závěrům, někdy jí ovšem trochu chybí odstup a 

interpretace. Například vzhledem k tomu, že figuranti na fotografiích, které autorka respondentům 

ukazuje, jsou mladí, není příliš překvapující, že mladí respondenti mluví o tom, jak by s daným 

figurantem trávili čas, zatímco starší nikoli. Podobně by se daly vysvětlit rozdíly v jazyce nebo 

rozdílné schopnosti odůvodňovat typizace. 



 

 

 

 

 

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

 

Ano. 

 

 

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

 

Autorka odkazuje standardně, po jazykové stránce je práce v pořádku a svěže napsaná, občas se 

objeví mírně komická formulace, jako „Co se týče spisovného jazyka, ten se neprojevil ani u jedné 

skupiny respondentů.“ 

 

 

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

 

Jde o poměrně originální práci v tom, že autorka zkoumá, jak lidé typizují ničím příliš nápadné lidi 

– žádné bezdomovce, Romy ani skinheady, jak bývá při zkoumání předsudků obvyklé. Také 

považuji za nadstandardní propojenost praktické části s teoretickou, v níž je velká pozornost 

věnována pojmům, jako kategorizace, postoj, předsudek nebo stereotyp. Nutno také podotknout, že 

hlavní zásluha na vedení práce patří Tomášovi Holečkovi. 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Autorka by se mohla zamyslet nad příčinami toho, proč nejsou starší respondenti tolik schopni 

odůvodňovat své typizace, a také nad tím, proč se starší vyjadřují jiným jazykem než mladí. 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Práci Lenky Barankové považuji za originální a pečlivě napsanou, autorka prokázala schopnost 

pracovat s literaturou i vést rozhovory, mohla jen některé své závěry lépe (či vůbec) vysvětlit. Práci 

doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou velmi dobře, za předpokladu excelentní 

obhajoby i výborně. 
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