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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?
Cílem výzkumu bylo postihnout v naší společnosti existující verbalizované představy o štěstí a 
popsat vztahy, které mezi nimi existují. Název práce navíc slibuje, že analýza bude sociologická, to 
znamená, představy o štěstí budou vtaženy do kontextu sociální organizace a koordinace. Závěry 
práce tomuto cíli neodpovídají zplna: autor sice ukázal na tři resp. čtyři hlavní typy reprezentací 
štěstí v české společnosti, srovnal je mezi sebou, ale jejich napojení na sociální organizaci, jinými 
slovy, relevance zjištění pro sociologické vědění, zůstala spíše implicitní. 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty?
Ano, práce s literaturou je velmi dobrá.

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy? 
V práci je uvedeno, že bylo analyzováno 15 textů nalezených na internetu vyhledávačem Google 
podle klíčových slov obsahujících slovo štěstí. Samotný způsob vyhledání je v pořádku, ale počet 
textů je nízký a texty nejsou v práci nijak popsány. Kolik textů reprezentovalo jednotlivé kategorie, 
čeho se texty týkaly, jakého byly rozsahu, žánru atd.? To jsou pro čtenáře relevantní informace, 
které však postrádá. Např. ve zjištěních o neoliberálních reprezentacích štěstí je citováno pouze ze 
dvou textů z jednoho časopisu. Znamená to, že v korpusu byly pouze dva texty tohoto typu nebo jich 
bylo více, ale pouze z těchto dvou autor dokládal svá zjištění?
Nejsem si úplně jist, jak probíhala hermeneutická interpretace textů, pokud se tím míní něco jiného 
než standardní interpretace textu, tj. zjištění toho, co chtěl autor textem komunikovat. Pokud to 
probíhalo takto standardně, tak se obávám, že velká část interpretace nebyla provedena, konkrétně 
význam celého textu (včetně názvu, struktury, pointy). 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a?
Argumentace je na vysoké úrovni a závěry, ke kterým autor dospěl, jsou ukotvené ve zjištěních.

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých?
Ano.
 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?
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Práce se zdroji je výborná. Osobně bych text více strukturoval, např. očíslováním kapitol a 
podkapitol. Ze stylistického hlediska bych autorovi doporučil někde ubrat počet odborných termínů 
a zkusit se vyjadřovat jednodušeji, aby text získal na srozumitelnosti. Příkladem „šroubovaných“ 
vět můžou být ty následující: „Neoliberální typ reprezentace definoval kategorie morálně 
přijatelného subjektu i morálně nepřijatelného subjektu, zatímco spirituálně-religiózní typ 
reprezentací představil pouze pozitivní příklady akceptovaného jednání. V druhém případě tedy 
nebyla přítomna penalizace překročení předkládaného morálního řádu.“ (str. 44).

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké).
V práci mi chyběla diskuze zjištění ve světle dosavadních sociologických výzkumů štěstí. V jakém 
vztahu jsou zjištění k dosavadnímu vědění? Které nové poznatky práce přináší? 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.
V čem tkví sociologický rozměr práce? Nejde mi o oborové vymezování se, ale jasné vyjádření, co 
nám zjištění říkají o povaze (současné) společnosti resp. jak přispívají k porozumění sociálního 
jednání? 

Celkové hodnocení práce: Diplomová práce, i přes mé kritické připomínky, splňuje nároky na 
závěrečnou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

Datum: 11. června 2016 Podpis:   
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