
POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Typ posudku: vedoucí práce

Autor/ka práce: Diana Dubová

Název práce: Sociální významy vousů u mužů

Vedoucí práce: Martin Hájek

Oponent/tka: 

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?
Ano, práce má náležitou strukturu, výzkumná otázka je jasně stanovena a zodpovězena.

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty?
Ano, zdrojů je dostatek, domácích i zahraničních a jsou pro téma relevantní.

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy? 
Výzkum se opírá o vlastní dotazníkové šetření založené na kvótním výběru a statistickou analýzu 
výsledků. Zde je třeba ocenit, že autorka navrhla dotazník s počítačově simulovanými tvářemi, 
sebrala data v terénu i je sama analyzovala. Vzorek sice není velký, ale dostatečný na to, aby 
odhalil základní vztahy mezi typy úprav vousu a sociálně-psychologickými atributy, které jsou jim 
přisuzovány. 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a?
Autorka argumentuje korektně, snaží se vyhnout spekulativním tvrzením. Závěry jsou proto 
hodnověrné. Kriticky však hodnotím malou schopnost dávat zjištění do širších kulturních souvislostí
a hledat komplexnější vysvětlení. 

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?     
Dobrá. Jen popisky tabulek jsou příliš stručné a měly by obsahovat všechny údaje, aby byly 
srozumitelné i mimo text práce. Na druhé straně tabulka s velikostmi tváří je velmi názorná.

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké).
Jako vedoucí práce bych chtěl vyzdvihnout originalitu výzkumu i jeho samostatné provedení. 
Autorka se vydala nesnadnou cestou zjišťování významu vzhledu v současné společnosti a dospěla k
hodnověrným zjištěním, i když už nedošlo na jejich hlubší diskuzi v aktuálním kulturního kontextu. 
To považuji naopak za největší slabinu práce. 
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8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.
V práci autorka zjistila, že neupravený vous je „nejvíce negativně [...] hodnocen“ a „působil 
agresivně, nedůvěryhodně, neúspěšně v pracovním životě, neambiciózně, neinteligentním a
nekonformním dojmem.“ (str. 32). Jak si ale vysvětluje to, že strniště je podle bulvárních médií už 
několik let v módě? 

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

Datum: 23. května 2015 Podpis:
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