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Navržené hodnocení:  
 

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? 

 

Oproti předchozí verzi práce v tomto směru došlo ke zlepšení, přesto stále postrádám jednotící linku 

celé práce a formulace cílů a závěrů je výčtem ne zcela souvisejících témat.  Například postrádám 

spojení mezi historií řemeslných trhů v ČR s dalšími tématy. Analýza internetových stránek trhů 

není dle mého názoru jasně propojena s analýzou polostrukturovaných rozhovorů.  

Struktura práce je rovněž poněkud zmatečná, kapitoly na sebe v některých částech práce příliš 

nenavazují (např. návaznost mezi kapitolami 1.1, 1.2 a 1.3). I nadále pak v práci postrádám zasazení 

do sociologické teorie či sociologického bádání a formulaci výzkumné otázky jazykem sociologie. 

Kap. 1 (která by tuto roli měla plnit) obsahuje pouze výčet a popis několika prací, které se 

podobným tématem zabývaly. Jen málo prostoru je zde věnováno diskuzi výsledků a vztažení 

k vlastnímu tématu práce. (Již jsem psal v minulém posudku) 

 

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

texty? 

 

Oceňuji, že autorka na mé doporučení zapojila do úvodní kapitoly publikaci Watson & Studdert 

(2006) a pracuje s cizojazyčnými texty. Stále však postrádám zasazení do kontextu sociálního 

bádání (opět z mého předchozího posudku: „Zajímá autorku ekonomická stránka fungování trhů, 

trh jako veřejný prostor, trh jako místo trávení volného času, trh jako pracovní prostředí, trh jako 

komunita atd.? Na všechna tato témata je nabalena široká sociologická tradice, ze které by se dalo 

vyjít.“) 

 

 

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

jejich analýzy?  

 

Oproti předchozí verzi autorka změnila cíle své práce, čímž se vyhnula základním problémům, 

které se týkaly nevyváženosti vzorku a absence pohledu ostatních zúčastněných aktérů. Analýza 

internetových stránek je rovněž zajímavé obohacení, i když zde postrádám jasnější propojení 
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s dalšími částmi analýzy.  

 

  

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

 

Práce je víceméně deskriptivní, a tak hlavní problém spatřuji v návaznosti jednotlivých částí 

analýzy tak, aby vznikla jedna dějová linka. Zároveň postrádám snahu o nějakou syntézu výsledků. 

Tím, že zde chybí zasazení do sociologické teorie, je pak práce víceméně popisem toho, co 

respondenti říkají bez snahy říci to jazykem sociologie. 

 

A jedna drobnost… Trochu bych se obával tvrdit: „Současné výroční trh (sic!) si zachovávají stejný 

ekonomicko-sociální ráz, jako tomu bylo v minulosti“ (s. 13) 

Není vysvětleno, co znamená „ekonomicko-sociální ráz“. Týká se to funkce, kterou trh plní? (Ta je 

podle mého názoru diametrálně odlišná od minulosti.)  

 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění 

převzatých? 

 

Ano, zde není problém. 

 

 

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

 

Bohužel i v této verzi se vyskytují poměrně časté překlepy a chyby. 

 

 

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

jaké). 

 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Od minulé verze práce došlo k určitému posunu směrem k menší tematické roztříštěnosti 

celé práce (i když stále ještě stále je co dohánět). Na druhé straně však autorka téměř 

rezignovala na snahu „dělat sociologii“ a udělala spíše deskriptivní analýzu, kde 

sociologický jazyk a sociologické koncepty nevyužívá. Chybějící pečlivá korektura textu 

rovněž práci nepřidává. Zůstávám tedy u předchozího hodnocení „dobře“ (vzhledem k tomu, 

že základní standardy odborného textu a zvládnutí výzkumné metodologie práce splňuje). 
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