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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 studuje podoby, jimiž ukrajinské ženy pracující v Česku, zvládají skloubit své mateřství s 

pracovními povinnostmi. I když nelze všechny účastnice výzkumu označit za transnacionální 

matky, protože jejich děti žijí rovněž v ČR a jejich mateřství tedy není praktikováno "na dálku", 

téma transnacionalismu je pro práci stěžejní. Výzkumné otázky jsou přehledně představeny, jsou 

dobře formulovány a mají jasný vztah ke studovanému tématu. 

 

 

2. Opírá se autorka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Text je založen na dobrém výběru literatury, přičemž podstatnou část tvoří cizojazyčné texty. 

 

 

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

analýzy?  

 

Autorka provedla hloubkové výzkumné rozhovory se čtrnácti ženami, což je pro účely práce 

dostačující počet. Podrobněji je její "vzorek" představen na s. 24 - 25. Veronika Vichnarová se při 

analýze inspirovala ukotvenou teorií, jejíž principy jí posloužily jako inspirace při kódování dat. 

Samotná metoda analýzy však v práci není vidět. 

 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autorka opírá závěry, k nimž dospěla? 

 

Autorka shrnuje informace z rozhovorů, avšak dále je neinterpretuje. Argumentace je tak většinou 

založena na prezentaci toho, co jí řekli účastníci výzkumu. 

 

 



 

 

 

 

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?      

 

Jazyk práce a její formální podobu musím vyzdvihnout.  Práce se velmi dobře čte, je logicky a 

přehledně strukturována, autorka se po celou dobu drží svého tématu, který vykládá věcně, 

srozumitelně a se znalostí věci. Chtěl bych rovněž vyzdvihnout obsah příloh, které jsou vhodným 

doplňkem hlavního textu práce. 

 

 

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

 

Práce je založena na vlastním autorčině výzkumu, v němž se musela vypořádat i s množstvím 

emočně tíživých informací. Tohoto úkolu se lze zhostit buď tak, jak to učinila autorka, totiž 

vytvořením si odstupu od analyzovaných informací za cenu výzkumníkova "zneviditelnění" v textu. 

Vhodnější by mi přišla druhá možnost, totiž práce s vlastní situovaností a její začlenění do 

interpretace dat a to především z těchto důvodů: a) práce s vlastní situovaností více odpovídá 

povaze kvalitativního výzkumu; b) autorka sama zmiňuje důležitou roli důvěry, která se podle ní 

odrazila i v obsahu výzkumných rozhovorů a tak lze interpretaci výzkumné situace provést jen 

obtížně bez vtažení výzkumníka na scénu. 

 

Dále, ač je práce založena na kvalitativním výzkumu, závěry, které autorka dělá, plasticitu "dat" 

zplošťují nešťastnými generalizacemi. 

 

Práce rovněž trpí obvyklým neduhem závěrečných kvalifikačních prací, kdy poté, co jejich autor 

představí teoretický východiska práce a diskuse, které se o tématu vedou, dospěje k závěru, že v 

analytické části již své poznatky nemusí k těmto debatám nikterak vztahovat. Takto i Veronika 

Vichnarová po velmi dobře zpracované úvodní části práce naprosto rezignuje na interpretaci 

získaných poznatků a na jejich propojení s odbornou literaturou. Ve výsledku se tak čtenář dozví 

sice mnoho zajímavého, ale nic, co by tak nějak netušil. 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Jak se do průběhu rozhovorů promítla situovanost autorky? 

Bylo by dobré, kdyby autorka při obhajobě interpretovala některou z informací z výzkumného 

rozhovoru tak, způsobem, který by tuto informaci propojil s teorií, metodou a výzkumnou situaci. 

 

 

Celkové hodnocení práce: Práce je založena na dobře provedeném výzkumu, prezentace dat je 

dobře zpracovaná, po formální stránce je text zpracován bezchybně. Výhrady mám k absenci 

interpretace získaných tvrzení a k jejich velmi slabému propojení s odbornou literaturou. Práci 

hodnotím jako velmi dobrou. 
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