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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?

Práce se snaží na základě vlastního kvalitativního výzkumu odpovědět na otázku, co vede ženy k 
rozhodnutí podstoupit chirurgický zákrok vedoucí k údajnému zlepšení vzhledu. Tomu poněkud 
neodpovídá téma vyslovené v úvodu práce, a sice "fenomén plastické chirurgie" jako takový. V 
části Cíle práce jsou ale konkrétní otázky správně specifikovány. Úvodní, teoretická část  
představuje slabší část bakalářské práce - s některými pojmy jako "tekutá postmoderní společnost", 
či částmi např. o globálním podnikání - s. 8, není v praktické části dále pracováno, a proto se jeví 
jako poněkud samoúčelné a k samotnému výzkumu "přilepené", což jistě není smysl teoretického 
zakotvení. Určité formulace jako "dnešní společnost", po níž následuje citát práce z roku 95, tedy 
téměř 20 let starý, lze považovat za zavádějící - zrovna oblast plastické chirurgie je poměrně 
progresivně se vyvíjející lékařský obor, proto lze tušit, že se situace mohla značně pro měnit, např. i 
co se týče dostupnosti, a tedy "normality", která autorku zajímá. Tvrzení o tom, že plastická 
chirurgie je jedinou specializací, kde subjekt definuje problém, je taktéž v porovnání s dnešním 
lékařstvím směřujícím k pojímání pacienta jako klienta, který se rozhoduje a za své rozhodnutí 
přebírá i právní zodpovědnost, poněkud staršího data.
Vlastní výzkum, jehož kvalita i kvalita analýzy jsou na slušné úrovni a splňuje požadavky kladené 
na bakalářskou práci, doplňuje autorka o příčiny popsané v jiných, zahraničních pracích, které 
přímo z jejího výzkumu nevyplynuly, ale lze bezpochyby předpokládat jejich platnost i pro českou 
společnost.

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty?
Autorka používá odpovídající množství literatury v angličtině. Poněkud zmatečně působí uvedené 
pro autorku zásadního zdroje - knihy Making the Cut, kdy je na s. 2 označen za autora správně 
Anthony Elliott, zatímco na s. 5 je mylně uvedena Kathy Davisová.

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy? 
Kvalita dat i metody analýzy odpovídají úrovni bakalářské práce.
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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?

Autorka odpovídajícím způsobem cituje své teoretické zdroje, zřetelně rozlišuje cizí a své 
myšlenky.

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?     
Jazyk v druhé části je na velmi dobré úrovni, v teoretické části se objevují určité neobratnosti (např. 
legitimně, tj. na základě zákonného oprávnění, někoho označit za krásného/krásnou doufám ještě 
nějakou chvíli možné nebude - s. 3).

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké).
Vše v části 1.

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.
V práci se spíše intuitivně používá pojem "komplex" jako vysvětlení příčiny rozhodnutí pro 
plastickou operaci. Proč je používán tento termín, jaký je jeho obsah, případně odkud termín 
pochází?

Práce se překvapivě vyhýbá konstruování ženského těla jako problému řešeného již několik let 
gender studies (za všechny například práce Judith Butler z devadesátých let minulého století) - 
předpokládám, že je to záměr autorky. Proč se rozhodla tento ideový směr 
společenských/humanitních věd pominout?

Celkové hodnocení práce: Práci hodnotím jako velmi dobrou.

Datum:  17.1.2014 Podpis: 
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