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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: vedoucího práce 

Autor/ka práce:  Zuzana Kovaříková 

Název práce:  Chápání spravedlnosti a nespravedlnosti v současné společnosti. 

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 až velmi dobře podle výsledku obhajoby. 

 

 

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 jasně definovaný a výsledky (závěry) mu odpovídají. Text je logicky strukturovaný. 

 

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

Autorka vychází především z pojetí antických autorů, jehož stopy (či linii) hledá a nalézá v dílech 

současných badatelů domácích i zahraničních. 

 

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

analýzy?  

Autorka provedla rozhovory s desíti informátory, jejichž názory konfrontuje s názory antických i 

současných autorit. Při rozhovorech použila tři příkladové situace, které konfrontovala 

s informátory. V textu chybí důkladnější charakteristika informátorů – podle mého názoru uvedení 

věku a rodu nestačí. 

 

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

Argumenty jsou relevantní a opírají se o data z výzkumu. 

 

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

Zuzana Kovaříková řádně cituje. 

 

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

Po formální stránce je text bez chyb, český jazyk užívaný v textu je také dobrý či hezký. Vlastní 

text je doplněný přílohou s přepisy rozhovorů. 

 

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

Práce je hezkou sondou do názorů skupinky (nepříliš definované) lidí. Na základě desíti výpovědí 

není ovšem možné usuzovat na názory příslušníků celé společnosti. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

Reprezentativnost dat získaných během terénního výzkumu. 
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Celkové hodnocení práce: 

Zuzana Kovaříková dokázala, že je schopná provádět terénní výzkum a následně zpracovávat data 

získaná od informátorů. Dovede také pracovat s literaturou. Předloženou práci proto doporučuji 

k obhajobě a hodnotím mezi stupni výborně a velmi dobře. 
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