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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: vedoucí práce 

Autor/ka práce: Valerie Salajková 

Název práce: Význam, role a funkce psa ve společnosti a v rodině  

 

Vedoucí práce: Mgr. Miroslav Grznár 

Oponent/tka: Mgr. Hana Marzová 

Navržené hodnocení: 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? 

 

Ano, otázky i odpovědi jsou jasně formulovány a práce je vhodně strukturována. 

 

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

 

Ano. 

 

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

analýzy?  

 

Počet rozhovorů, způsob jejich sběru i metoda analýzy odpovídají zamýšleným cílům práce. 

 

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

 

Kvalita argumentů, o které jsou opřeny závěry práce, je dobrá. S některými méně zásadními 

argumenty pro závěry práce by bylo možné polemizovat. Samy závěry nejsou příliš překvapivé, 

nicméně práce s daty vypovídá o zvýšené teoretické citlivosti autorky vůči možnosti zvířete jako 

společenského aktéra, možnosti, kterou sociální teorie překvapivě dlouho opomíjela. 

 

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?      

 

Celkově velmi dobrá. 

 

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

 

V průběhu práce docházelo k drobným posunům oproti původním očekáváním, která byla obvykle 

vynucena povahou sebraných dat. Z terminologického hlediska by podle mého názoru byl trochu 
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vhodnější název práce „Sociální konstrukce psa ve společnosti a v rodině“. Tento jev se ale nijak 

nevztahuje k celkové kvalitě práce. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Jsou Češi národem pejskařů? Ve své práci o tom vyjadřujete pochybnosti. Z jakých dat jste při tom 

vycházela? 

O co sociologie může přijít, pokud nebude schopna vnímat zvířata jako společenské aktéry? Co 

může získat, pokud toho schopna bude? 

Pokuste se prosím stručně shrnout zjištění ohledně významu a způsobů antropomorfizace psů 

vašimi vypravěči, seniory. 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Práce Valerie Salajkové „Význam, role a funkce psa ve společnosti a v rodině“ podle mého názoru 

představuje velmi zdařilou bakalářskou práci, která ukazuje, že autorka je schopna tvořit odborný 

text, dobře rozumí souvislostem teorie, metody a interpretace dat a dokáže toto partikulární téma 

dobře zasadit do kontextu vývoje sociologické teorie. Kvalita výsledku odpovídá zodpovědnému 

přístupu autorky, která se mnou svůj postup pravidelně konzultovala. Práci celkově hodnotím jako 

výbornou. 

 

 

 

Datum:         Podpis: 
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