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I. Logická kritéria 

Tabulka 1 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce ANO 

2. Metody použité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a tématu ZČÁSTI 

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu ANO 

4. Závěr práce shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení 
problému 

NE 

 

Slovní hodnocení: 

Úvodní teoretická část je schematická a není dostatečně integrována s analytickou částí založenou na 

diskursivní analýze dokumentů. Struktura práce je logická, nicméně některé kapitoly jsou zbytečně 

popisné. Závěr práce je nedostatečný, pouze shrnuje empirická zjištění a pouze naznačuje odpověď 

na výzkumnou otázku.  

 

II. Obsahová kritéria 

Tabulka 2 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice ANO 

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu ZČÁSTI 

3. Autorka adekvátním způsobem s prameny pracuje ZČÁSTI 

4. Práce vykazuje rysy vlastního přínosu ANO 

 

Slovní hodnocení: 

Autorka dobře zvládá teorii diskursivní analýzy a poměrně se jí daří ji aplikovat na důvodové zprávy 

k zákonům o zdravotnictví. Nicméně výsledky analýz jsou příliš popisné a nejsou zařazeny do širšího 

kontextu. Velmi nedostatečné je teoretické zázemí autorky, zejména kapitola o teorii modernizace. 

Zde autorka vychází z velmi nedostatečného vzorku literatury, vzniká otázka, proč autorka tuto 



kapitolu do práce zařadila, když ji nebyla schopna adekvátně uchopit. Propojení teorie modernizace 

s výsledky autorčiny analýzy je pouze naznačeno, nikoli provedeno. Na druhé straně však autorka 

formuluje řadu pozoruhodných závěrů, které svědčí o jejím „zdravém selském rozumu“ a poměrně 

velkých analytických schopnostech. To mne vede k závěru, že autorčin potenciál je větší než 

předvedla a práci poněkud „odbyla.“ 

 

III. Formální kritéria 

Tabulka 3 

1.  Gramatická správnost ANO 

2. Stylistika ZČASTI 

3. Zvládnutí odborné terminologie ZČÁSTI 

4. Správná práce s odkazy a citacemi ZČÁSTI 

 

Slovní hodnocení: 

Slabší stylistika je v teoretické části, v analytické části autorka prokazuje dobré stylistické schopnosti. 

Zvládá odbornou terminologii v rámci diskursivní analýzy, ale příliš neovládá terminologii v teoretické 

části. Formální aparát patří k nejslabším aspektům práce. Chybí odkazy na některé autory (např 

Habermas , 1973 -str.12.). Autorka neuvádí zdroj svých informací o Talcottu Parsonsovi (str.12.) . Na 

můj vkus autorka cituje příliš mnoho autorů pouze odkazem na knihu a nikoli na konkrétní stránku. 

Poznámkový aparát i množství použité literatury je podle mne nedostatečné. 

 

Shrnutí: 

Autorka dobře zvládla empirickou část a prokázala nemalé analytické schopnosti, nicméně se jí 

nepodařilo propojit zdařilou empirickou část s částí teoretickou, která je navíc napsaná velmi 

schematickým a tezovitým způsobem. 

Výsledná známka:     velmi dobře až dobře v závislosti na výsledku obhajoby 
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