POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Typ posudku: vedoucího práce
Autor/ka práce: Anna Hájková
Název práce: Letní parkety a jejich vliv na každodenní život ve vesnici Lesná.
Vedoucí práce: Josef Kandert
Oponent/tka:
Navržené hodnocení: (výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě; v případě navržení
na pochvalu zdůvodněte při celkovém hodnocení práce)
Výborně.
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?
Autorka se rozhodla napsat, na základě vlastního terénního výzkumu, případovou studii a tento cíl
také úspěšně splnila.
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty?
Veškerá relevantní literatura je použita a v tomto rámci i cizojazyčný text.
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich
analýzy?
Nasbíraná data, a to jak z rozhovorů, tak z archivních zdrojů, umožnila autorce provést analýzu
chování zkoumaných vesničanů. Při zpracování dat použila funkcionální přístup, což jí umožnilo
sledovat jak postavení skupin (zejména hasičů) a jednotlivců ve zkoumané lokalitě, tak i důsledky
činností pro integraci celé vesnice.
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a?
Dobrá.
5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých?
Ano, autorka řádně cituje a to jak tvrzení převzatá z literatury, tak informace získané v terénu.
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?
Docela dobrá, místy lze najít překlepy. Práce je napsána dobrou češtinou.
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké).
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.
Generační výměna ve vesnici a z toho vyplývající zájem/nezájem o veřejné či obecní záležitosti.
Celkové hodnocení práce:
Práce je klasickou ukázkou případové studie ze současnosti. Autorka se výzkumu věnovala s plným
nasazením a práci také řádně konzultovala. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím jako výbornou.
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