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POSUDEK  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: vedoucí práce 

Autor/ka práce: Jiří Uhlíř 

Název práce: : Street Corner Society – analýza metodologie a etiky výzkumu 

 

Vedoucí práce: Prof. Hynek Jeřábek 

Oponent/tka:  

Navržené hodnocení: vedoucí  výborně 

 

 

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?  

Jako cíl práce si autor zvolil: „zhodnotit správnost přístupu a postupů W.F. Whyta při tvorbě 

SCS a jejích dalších vydáních.“ (str. 4 dole) Autor se chce „dobrat k hlubšímu porozumění 

kritiky i problematiky metodologie a etiky.(str. 4 nahoře). Jiřímu Uhlířovi se do značné míry 

podařilo úkol splnit, pro úroveň bakalářské práce - výborně. V závěru správně rozebírá několik 

aspektů hodnocení Whytovy práce a dospěl k vyváženému stanovisku. 

 

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

Autor využívá kompletního souboru relevantní literatury k tématu. Ta je (s vyjímkou mého 

článku) výhradně v angličtině. Jedná se tedy o nadstandardní splnění očekávání u autora 

bakalářské práce. 

 

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

analýzy?  

Zdroje jsou pro práci relevantní. Jiří Uhlíř se seznámil i s širším okruhem myšlenek W.F. Whyta 

– s jeho učebnicí Learning from the Field. Metodu práce přizpůsobil tématu. Podrobně ji 

zdůvodňuje v kapitole „Metodologie“ na str. 5-9. Jeho stanoviska jsou jasná a velmi dobře 

přijatelná. 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

Argumenty autor volí korektně a vždy porovnává stanoviska kritiků, evaluátorů Whytovy studie 

a samotného Whyta. Stručně seznamuje s životem, dílem Whyta, s metodologií Street Corner 

Sociaty (dále jen SCS). Vysvětluje Whytův postup a souvislosti jeho metodologie s Harvardovou 

univerzitou a jí prosazovanou metodologií. Přehledně shrnuje Whytovy hlavní výsledky ve SCS 

(str. 17). Pak se již věnuje kritice Whyta a odpovědi na ni. 

 

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

Autor správně rozlišuje Whytovy myšlenky, ideje jeho kritiků a vlastní postřehy a hodnocení. 
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6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

Jiří Uhlíř odkazuje korekně podle pravidel, nejen na práci, ale i na danou stránku. V práci je 

několik chyb (v interpunkci a skloňování, možná spíše překlepů). Nebrání však v porozumění 

textu. V seznamu literatury chybí bibliografický odkaz na článek R.Ornandelly. Lze jej vyhledat 

z kontextu, je na něj správně odkazováno, ale v seznamu byl opomenut. 

 

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

Práce je v českém kontextu nová. Nekopíruje myšlenky vedoucího práce a otevírá důležité 

otázky metodologie a etiky sociologického i sociálně antropologického výzkumu, a to v jiném 

ohledu než je práce SCS chápána v sociálně antropologické literatuře. Jiří Uhlíř se lépe drží 

dobového kontextu vzniku díla a kontextu metodologické debaty v 90. letech. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

1. Jak byste ve shrnující charakteristice zařadil Whytovu Street Corner Society?  

 

Celkové hodnocení práce:  

  

Navrhuji známku výborně.  

 

 

Datum: 5.6. 2016  

 

 

      Podpis: 

 

 


