
 

1/2 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

Typ posudku:  oponent 

Autorka práce: Karolina Hudečková 

Název práce:   Gay kluby v Praze 

Vedoucí práce:  Mgr. Marta Svobodová 

Oponent:   Michal Kotík 

Navržené hodnocení: Dobře, za předpokladu dobré obhajoby připouštím i možnost 

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? 

Cíl práce je jasně formulován již na počátku práce (s. 4), závěry práce odpovídají vytčenému 

cílům. 

Práce je vhodně strukturována do tří hlavních částí – teoretická východiska - metodologie a 

design výzkum – analýza získaných dat. 

 

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

Ano, ale téměř výhradně české, využívání zahraniční literatury slabé – ze dvou titulů se navíc 

jeden týká pouze metodologie případových studií. 

 

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

analýzy? 

 Teoretický východiska jsou orientována k problematice práce a poskytují autorce dobrý 

základ. Výzkum byl proveden polostrukturovanými rozhovory s osmi respondenty a byl dále doplněn 

nezúčastněným pozorováním ve dvou gay klubech. Jistou slabinou je nedostatečný popis metody 

analýzy získaných rozhovorů – autorka pouze uvádí, že odpovědi jednotlivých autorů porovnávala 

mezi sebou. 

  

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

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

  Argumenty autorky vycházejí z provedených rozhovorů či z teorií a její tvrzení jsou jasně 

odlišena od tvrzení převzatých. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

Využívání odkazového aparátu je v pořádku, autorka řádně cituje. Práce je napsána 

srozumitelně bez větších stylistických chyb. 

 

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

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
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 Vhodné metody zpracování analýzy rozhovorů 

 Proč by gay kluby měly ztratit svoji funkci pro gay komunitu v případě větší tolerance gayů. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Bakalářská práce Karoliny Hudečkové splnila požadavky na tento typ práce kladené a 

k obhajobě ji doporučuji. Z výše uvedených důvodů ji pak hodnotím jako dobrou, resp. jako velmi 

dobrou za předpokladu přesvědčivé obhajoby. 

 

 

Datum:  6. 6. 2015     Podpis: Michal Kotík 

 

 


