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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?
Ano. Výzkumná otázka je jasně formulována: Jak se liší variabilita informací prezentovaných médii
a variabilita informací z vyprávění účastníků akce Prague Pride? Zjištění tuto variabilitu popisují a
následná interpretace se ji snaží vysvětlit.

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty?
Ano, i když většina textů jsou spíše z mediálních studií a žurnalistiky, než ze sociologie.

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy? 
Dobrá. Volba případové studie Prague Pride 2014 umožnila zkonstruovat jasně vymezený korpus 
popisů jak z médií, tak od účastníků/pozorovatelů. Určitou slabinou je to, že autorka nemá popisy 
akce od nezúčastněných pozorovatelů.
Oceňuji propojení kvantitativní a kvalitativní analýzy.

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a?
Dobrá, autorčiny argumenty jsou podložené vlastním výzkumem nebo relevantní literaturou.

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?
Velmi dobrá.

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

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.
V teoretické části autorka odkazuje na sociální konstruktivismus, na to, že realita je konstruována 
(Berger+Luckmann). Současně je však celý výzkum postaven na zkoumání toho, jak jsou 
konstruovány reprezentace reality, ne realita, na kterou odkazují. Mohla by autorka vysvětlit, jestli 
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vidí rozdíl mezi sociální konstrukcí reality a sociální konstrukcí reprezentací reality, jinými slovy 
tím, že instituce jako jazyk, rodina, právo, vědecká fakta apod. jsou sociálně konstruovány, a tím, že
společnost sama sebe neustále popisuje/reprezentuje (jakým mluvíme jazykem, jaké jsou rodiny, 
právo, vědecká fakta apod.)? Nebo jde o totéž?

Celkové hodnocení práce: Bakalářská práce splňuje nároky kladené na tento typ práce a 
doporučuji jí k obhajobě. 

Datum: 30. května 2015 Podpis:
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