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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?
Práce je standardně strukturována, cíle i výzkumné otázky jsou zřetelně formulovány (str. 34). 
Závěry, nebo přesněji zjištění, jim odpovídají.

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? 
Autorka si správně vybrala cílovou skupinu. Mám trochu pochybnosti o označení výběru vzorku 
jako kvótního, ale to je detail. V případě kvalitativního výzkumu a nízkém počtu respondentů bych 
preferoval teoretické vzorkování. Metoda analýzy je založena na teoreticky ukotvených kategoriích 
(každodennost, atd.) a proto nerozumím tvrzení, že na začátku bylo otevřené kódování. Metoda 
analýzy je popsána jen velmi stručně.

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a?
Úroveň argumentace je střídavá, jak v teoretické, tak v empirické části. Některé teoretické 
argumenty prakticky nejsou využity ani v analýze ani v interpretaci zjištění (např. Eliasova teorie 
vzájemných závislostí jedinců vytvářející tak společnost). Některé argumenty jsou nejasné, např. o 
nemožnosti predikovat individuální motivy (str. 68) – co to predikce individuálních motivů je a proč  
by měl někdo v sociologické práci predikovat individuální motivy?

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?     
Odkazový aparát je v pořádku. Úroveň jazyka podle mého názoru pokulhává, některé věty jsou 
velmi kostrbaté a na hranici srozumitelnosti, např. „Uvedená teorie nám přináší krok vpřed v 
porozumění zkušeností napříč časem a zároveň nám umožňuje různá paradigma z tradičních 
přístupů, které se zaměřují na čas.“ (str. 31). Občas jsem narazil na překlepy, na straně 37 je třeba 
několikrát slovo junior uvedeno s počátečním velkým písmenem.
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7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké).
---

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.
Podle mého názoru mohl mít na výsledky výzkumu určitý vliv první rozhovor. Dovedu si představit, 
že pomohl při navázání kontaktu a získání důvěry, ale mohl také respondenty přivést na myšlenku, 
že budou dotazováni na každodenní život svých blízkých a někteří se na to mohli připravit (doptat 
se). Co si o tom autorka myslí a jak by takové riziko bylo možné minimalizovat.

Celkové hodnocení práce:

Předložená diplomová práce splňuje nároky kladené na tento typ práce. Doporučuji ji k obhajobě.

Datum: 12. ledna 2018 Martin Hájek
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