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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Typ posudku: oponent

Autor práce: Petr Šotola

Název práce: Nostalgie v sociologické perspektivě

Vedoucí práce: Mgr. Jan Balon, PhD.

Oponent: Mgr. Michal Kotík

Navržené hodnocení: dobře za předpokladu úspěšné obhajoby

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 v úvodu velmi nezřetelně vymezen jako pokus o odpověď na otázku, čím je fenomén 

nostalgie sociologicky zajímavý, a ve kterých oblastech je jeho sociologická reflexe přínosná. Tento cíl autor 

v závěru práce znovu vymezuje jako zasazení nostalgie do kontextu sociologie a pokus poukázat na její 

možné konceptualizace. Závěry práce takto vymezenému cíli odpovídají.

Práce je kompilačního charakteru bez větších ambicí než fenomén nostalgie jen „představit“ (jak 

ostatně autor též v závěru práce uvádí) a struktura práce tomuto cíli odpovídá

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

Ano, literatura obsahuje většinu základních a relevantních textu, které jsou většinou v angličtině.

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

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?

Autor vychází jen z literatury, která se tímto fenoménem zabývá a tuto oblast v jistém slova smyslu 

„mapuje“. (Jak bylo již naznačeno, v podstatě jde o slušně provedenou rešerši odborných textu, věnovaných 

fenoménu nostalgie). Vzhledem ke kompilačnímu charakteru práce nemá příliš smyslu o metodách analýzy a 

argumentech autora mluvit.

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

Využívání odkazového aparátu je v pořádku, z teoretických pramenů autor řádně cituje. Formálně je 

práce na dobré úrovni bez větších stylistických a pravopisných chyb, autor píše čtivým a poučeným 

způsobem. 

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

Nedostatkem práce je její pouze kompilační charakter - práce pouze, byť čtivě přibližuje fenomén 

nostalgie bez většího vlastního přispění autora.

Celkové hodnocení práce:

Předložená práce Petra Šotoly v podstatě splňuje požadavky na tento typ práce kladené a k obhajobě 

ji doporučuji. Protože ale (jak vidno výše) jde o práci pouze kompilačního charakteru, nemohu ji hodnotit 

lépe než známkou dobře za předpokladu úspěšné obhajoby.
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