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Základní charakteristika práce. 

Jedná se o práci na – v kontextu domácí sociologie – nové a málo známé téma. Základní předností 

posuzované práce je její inovativnost a objevnost. 

Text má teoreticko-empirickou povahu. Autorka přistupuje ke zkoumanému problém nejprve 

z teoreticko-konceptuálního hlediska (kap. 2), poté provádí samostatný sociologický výzkum, jehož 

výsledky prezentuje a interpretuje (kap. 3-4).  

 

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Práce má logickou, dobře promyšlenou koncepci, jasně formulovaný cíl a výzkumnou otázku. 

Koncepce výzkumu je inspirována zahraničními poznatky a anglicky psanou odbornou literaturou. 

Stanovený záměr se autorce podařilo velmi dobře naplnit.  

 

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Metoda a postup řešení jsou důkladně a poměrně všestranně popsány v 3. kapitole. 

 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, vytváří 

text konzistentní celek? 

Jednotlivé části práce vytvářejí logicky propojený a vzájemně dobře navazující celek.  

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce přehlednou 

strukturu? 

Text má srozumitelnou a racionálně uspořádanou výkladovou strukturu. 
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OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, vhled 

autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Teoretická východiska jsou vystavěna na velmi dobré obeznámenosti s relevantní zahraniční 

literaturou a na adekvátním porozumění a využití diskutovaných koncepcí a pojmů.  

 

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem k cíli 

práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Provedení empirické části výzkumu bylo velmi náročné, a už jen skutečnost, že se podařilo provést 

výzkumné rozhovory, zaslouží zvláštní ocenění. Postup, jakým autorka diplomové práce získané 

poznatky analyzovala, lze označit za metodologicky adekvátní. 

 

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických analýz, 

provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení výzkumných 

otázek, naplnění cílů práce). 

Závěry, ke kterým autorka dospívá, v zásadě odpovídají na základní výzkumnou otázku. Jsou ale 

možná poněkud povrchní; patrně by šlo ze získaných rozhovorů vytěžit ještě o něco hlubší poznání. 

 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-162 tis. 

znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora od převzatých, 

seznam literatury atd.) 

Z hlediska formálních aspektů se práce zdá být v naprostém pořádku. 

 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, zahraniční 

literatura, datové zdroje,…) 

Všechny zdroje byly vytěženy uspokojivým způsobem. 

 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, označení 

příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Stylistika, formální úprava textu a jeho členění přispívají k celkově velmi dobrému dojmu 

z posuzované práce. 

 

 

Celkové hodnocení práce 

I když se domnívám, že důkladnější analýza výzkumných poznatků by mohla přinést ještě o něco 

hlubší poznání zkoumaného tématu, musím konstatovat, že posuzovaný text v zásadě odpovídá všem 
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odborným požadavkům a nárokům, které jsou na práce tohoto typu kladeny, a proto ho lze hodnotit 

jako výborný. 

 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

Jakým otázkám a problémům by se autorka věnovala, kdyby měla možnost provést ještě jedno 

takové či obdobné výzkumné šetření? Čím by bylo vhodné dosavadní poznání obohatit? 
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