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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

 

 

Typ posudku: vedoucí práce 

Autor/ka práce: Věra Musilová 

Název práce: : Yaoi manga a slash fanfiction pohledem sociologie 
 
Vedoucí práce: Hana Maříková 

Oponent/tka:  

Navržené hodnocení: velmi 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? 

Cíl práce je formulovaný příliš široce (představení tématu yaoi mangy a slash fanfiction), nicméně 

se jedná o problematiku, která v prostředí naší společnosti (zatím) není v optice sociálních věd 

(příliš) rozpracovaná. Výzkumná otázka empirické části je sice jasně formulovaná (viz s. 55), 

nicméně závěry s ní korespondují nedostatečně. V závěru své práce autorka spíše sumarizuje 

teoretickou část a zjištění z té empirické zde nejsou představena. 

 

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

Autorka se opírá o literaturu relevantní tématu práce a využívá hojně převážně zahraniční zdroje, 

neboť sledované téma a s ním související koncepty či teorie jsou výzkumně zachyceny a 

rozpracovány převážně v nich. 

 

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

analýzy?  

Autorka provedla vlastní empirický výzkum prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru. 

Metoda analýzy není dostatečně popsána – chybí informace o okruzích či tématech, která 

zjišťovala, není zcela zřejmé, jak získaná data analyzovala, analýza kvalitativních dat není 

dostatečná. Uváděné citace jsou použity pro ilustraci, nejsou dostatečně (do hloubky) analyzovány, 

chybí propojení jednotlivých zjištění apod. V této části práce autorka mohla získat více dílčích 

zjištění, komparovat je více a systematičtěji se zahraničními poznatky, sledovat podobnosti a 

rozdíly mezi nimi a podrobit je vlastní interpretaci ve vztahu k teoretické části, která je naopak 

relativně obsáhlá, nicméně téměř nepromítnutá do analýzy získaných empirických dat.  

 

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

Pro empirickou část viz předchozí bod.  

 

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

V teoretické části práce autorka dostatečně odkazuje na převzaté poznatky a zjištění. V empirické 

části práce vzhledem k výše uvedenému není odlišení „vlastních“ a „převzatých“ poznatků 

relevantní.  

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
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Práce je napsaná čtivou formou, bez výrazných jazykových a stylistických nedostatků. Připomínku 

mám jen k (občasné) genderové nesenzitivitě použitého jazyka. Viz například: 

„…drtivá většina, cca devadesát procent autorů a čtenářů fanfiction obecně, jsou ženy…“ Věta, 

resp. věty tohoto typu působí v textu nepatřičně, genderově nesenzitivně. (Proč jsou ženy vnímány 

jako autoři a čtenáři?)  

 

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

Práce je zajímavá pro svou teoretickou část, kde autorka mapuje sledované téma, představuje hlavní 

relevantní koncepty i teoretické přístupy, kterými může být nahlíženo a analyzováno. Tato část má 

nejen relativně vysokou obsahovou, ale i jazykovou úroveň (kromě nedůsledně uplatňované 

genderové senzitivity jazyka).  

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

Co autorka považuje za přínos své práce? V čem / jak obohatila dosavadní poznatky a zjištění 

sledovaného tématu? Jak by autorka práce do vlastního (mini)výzkumu a interpretace dat z něj 

promítla některý z teoretických přístupů zmíněných v kapitole 2? 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

Práce splňuje formální nároky na diplomovou práci, vzhledem k výše uvedeným obsahovým 

výhradám a nedostatkům navrhuji známku „velmi dobře“.  

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 2. září 2015    Podpis: Hana Maříková 

 

 


