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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 
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Vedoucí práce: Petr Soukup 
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Navržené hodnocení: velmi dobře 

 

 

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? 

 

Cíle práce jsou jasně formulovány,  práce je vhodně strukturována. Autorka pracuje standartně skrze 

výzkumné otázky a pracovní hypotézy 

 

 

 

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

Autorka využívá relevantní literaturu z oblasti environmentální sociologie, převážně zahraniční. 

Musím jako osoba, která se dané oblasti věnuje přiznat, že některé tituly jsem sám neznal. 

 

 

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

analýzy?  

Kvalita použitých dat ISSP 2010 je dle mých vědomostí velice dobrá, ale připouštím subjektivnost, 

protože jsem byl v ČR jedním z koordinátorů šetření.  

 

 

 

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

 

Kvalita argumentůl je poměrně slušná, autorka pracuje standartním způsobem. Poměrně neobvykle 

zapojuje do analýzy kulturní okruhy a právě tuto část hodnotím jako velice inovatvní a doporučím 

autorce publikaci ve formě článku či kapitoly odborné knihy.  

 

  

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

 

Ano jednotlivá zjištění autorky  jsou dostatečně jasně odděleny od převzatých tvrzení. 

 

 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
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Odkazový aparát je dost rozkolísaný, zřejmě tomuto nevěnovala autorka při závěrečné editaci jů 

pozornost. Nicméně s ohledem na mnohost použitých zdrojů to považuji za poměrně nedůležitou 

věc. 

 

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

 

Jako vedoucí práce musím konstatovat, že diplomantka poctivě konzultovala svou práci i výsledné 

analýzy. Bylo by určitě vhodné mít ještě více času na dokončení textu, díky tomu výsledný text trpí 

drobnými chybami v jazyce i odkazovém aparátu.   

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

Jaký další výzkum vašeho tématu byste navrhovala, pokud byste měla prostředky na jeho realizaci? 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

Navrhuji práci připustit k obhajobě a hodnotit ji jako velmi dobrou. 
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