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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Typ posudku: oponent 

Autorka práce: Tereza Martínková 

Název práce: : Každodenní život v Moruši 

 

Vedoucí práce: prof. Josef Kandert 

Oponent: Michal Kotík 

Navržené hodnocení: velmi dobře až výborně za předpokladu úspěšné 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? 

Výzkumná otázka není zcela pregnantně formulována, což u tohoto typu výzkumu často ani nejde, 

nicméně cíl výzkumu je definován dostatečně. Z hlediska strukturuje je práce v pořádku a výsledky a závěry 

jsou na úrovni, požadované od práce tohoto typu. 

 

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

Autorka vhodně využívá relevantní českou antropologickou literaturu, týkající se českého venkova a 

tématu práce, k obecným a metodologickým otázkám pak využívá také literaturu anglickou (Elias, Unluer) 

 

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

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

Jde o data, sebraná v průběhu samostatného terénního výzkumu, jejich úroveň a způsob analýzy je 

požadované úrovni stejně jako argumentace. Je jen škoda, že autorka nepřipojila přepisy (i z dalších) 

rozhovorů. I když autorce věříme, odkazy k příslušným částem rozhovorů by argumentaci projasnily. 

Zasazení závěrů analýzy do širšího teoretického kontextu v části diskuse je na slušné úrovni. 

 

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?      

V pořádku, práce je napsána vcelku čtivě a bez pravopisných chyb. 

 

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

Nedostatky – již zmíněná absence přepisů dalších rozhovorů 

Plusem je naopak velmi dobrá diskuse pozice výzkumníka- insidera a etiky terénního výzkumu. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

Tuto studii lze chápat také jako úvodní k tématu každodennosti a sousedské sounáležitosti v malých 

vesničkách, Jaký by podle autorky měl následný výzkum k tématu sousedské sounáležitosti vypadat a jaké 

konkrétní výzkumné otázky by mohl/měl obsahovat na základě této „pilotní“ studie. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Autorka prokázala dobrou schopnost samostatného vedení terénního výzkumu a sběru dat. Práce odpovídá 

požadavkům na bakalářské práce a doporučuji ji k obhajobě. Hodnotím ji mezi velmi dobře až výborně, 

především podle úrovně navržené diskuse. 

 

 

Datum:          Podpis: 

2. září 20132         Michal Kotík 

 


