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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: oponent 

Autorka práce: Zuzana Kovaříková 

Název práce: : Předsudky o Němcích ze strany Čechů 

 

Vedoucí práce:  prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. 

 

Oponent:  Michal Kotík 

Navržené hodnocení: velmi dobře – lepší hodnocení závisí na 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 formulovaný ve formě šesti hypotéz. Není ale jasné, proč a z jakých 

důvodů si autorka zvolila jako cíl své práce právě tyto hypotézy. Závěry práce cíli odpovídají. 

Struktura práce je v pořádku, text je strukturován logicky a přehledně. Absentuje ale část, věnovaná 

metodám obsahové analýzy – autorka pouze konstatuje, že použije metodu obsahové analýzy.   

 

2. Opírá se autorka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

Autorka se opírá především o literaturu v češtině s jedinou „anglickou“ výjimkou. Literatura 

odpovídá tomu, že autorka vychází především z tradičního antického pojetí práva a spravedlnosti. 

 

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

analýzy?  

 Celkem 10 respondentů je zvládnutelný počet, rozhovory s nimi jsou obsáhlé a slušně 

vedené, otázky k respondentům, týkající se předložených dilemat jsou dobře zacílené. Pro hlubší 

analýzu by asi ale bylo dobré vědět něco více o sociálních charakteristikách respondentů. 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autorka opírá závěry, k nimž dospěla? 

 Použité argumenty jsou ve shodě s poznatky získanými z rozhovorů a pro prezentované 

závěry dostačující. 

 

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?      

 Odkazový aparát je používám korektně, stylisticky a pravopisně je práce na velmi dobré 

úrovni. 

 

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

Na s. 19 tištěného textu se slibuje srovnání výsledků výzkumu s oblastmi, které zavedl G. 

Mikula. K ničemu takovému ale v práci později nedojde. 

Nestandardní číslování stránek textu v tištěné verzi, v části přílohy čísla stránek chybí 
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8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 Na základě čeho tvořila autorka své vstupní hypotézy? Jak byla prováděna tematická analýza 

získaných rozhovorů, argumentace vedoucí k závěrům práce? Proč se autorka nezajímala o sociální 

pozadí respondentů, není možné, že by odpovědi respondentů byly jím negativně ovlivněny? Jak došlo 

ke zmíněnému nasycení rozhovorů?  

Jak z výzkumu vyplývá „značná konzistence mezi současným vědním a laickým pohledem na 

spravedlnost“?  Kde je v práci vyjádřen současný vědní pohled na právo?(s. 41) 

 

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

spíše jako velmi dobrou, v případě výborné obhajoby připouštím i známku výborně. 

 

 

 

 

Datum: 11. 6.2013       Podpis:Michal Kotík 

 

 


