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Studentka Zuzana Dostálová si pro svou bakalářskou práci zvolila relevantní téma a jak uvádí
v názvu i v úvodu práce, zvolila sociologický přístup ke zkoumání tohoto tématu.
Obdarovávání je téma, kterému se společenské vědy věnují. V české sociologii není však
tomuto téma věnována taková pozornost jako například v antropologii, a i proto tuto práci
považuji za zajímavý příspěvek k tomuto tématu.
Teoretická část práce je obsahově relevantní. Poznatky uvedené v této části jsou využívány
dále při formulaci výzkumných otázek a hypotéz, potažmo i následně k interpretaci dat.
V neposlední řadě musím ocenit, že studentka čerpala především ze zahraniční odborné
literatury.
Zvolená kvantitativní výzkumná strategie je vhodná. Studentkou řádně představena a její
výběr zdůvodněn. To platí také o zvolené technice sběru dat (dotazníkové šetření) a výběru
vzorku. K metodologii výzkumu by mě jen zajímalo, zda operacionalizaci a otázky do
dotazníku připravovala sama, inspirovala se již realizovanými výzkumy či otázky převzala
z jiných výzkumů. Toto není z textu patrné. Dále by mne zajímalo, proč se rozhodla zkoumat
obecně obdarovávání bez specifikace příležitosti obdarovávání a účastníků, když z teoretické
části práce vyplývá, že jak příležitost, tak účastníci obdarovávání obdarovávání ovlivňují.
Uvažovala studentka, zda toto nemohlo ovlivnit odpovědi respondentů, jejich nerozhodnost
např. u odpovědí na otázky, které se týkají podob správného dárku.
Na základě svého výzkumu studentka získal zajímavá data, která přehledně prezentuje
v druhé části práce. Závěr pak přináší shrnutí zásadních zjištění s odkazem na hypotézy, které
si studentka v úvodu formulovala. Z textu je patrné, že studentka si je vědoma omezení
v zobecnitelnosti závěrů svého výzkumu vzhledem k populaci studentů FHS, ze které byla
vzorek vybírán. Škoda jen, že toto omezení zmiňuje až v závěru a více ho nezahrnula do
interpretací zjištění. Zajímalo by mne, zda autorku napadá, která ze zjištění může být
ovlivněna právě tím, že vzorek tvoří mladí lidí, studenti humanitního oboru.
Práce splňuje standardy akademické práce. Text je čtivý a přehledně strukturovaný.
Stylistická a gramatická úroveň práce je dobrá.
Bakalářskou práci Zuzany Dostálové doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou
výborně.
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