
Posudek na bakalářskou práci Zuzany Verešové „Analýza dotazů webové poradny 

Gender Studies, o.p.s. položených mezi roky 2006-2014“ 

Zuzana Verešová se rozhodla vyjít při koncipování svého diplomového projektu ze 

zkušeností, které načerpala během stáže v neziskové organizaci Gender Studies, o.p.s., 

kde měla za úkol zmapovat dotazy, jež lidé kladou v rámci webové poradny. Bohatost 

dostupných dat a nemalé penzum času, které práci věnovala, ji logicky přivedly 

k myšlence, že by stálo za to, se na věc podívat kritičtěji, systematičtěji a s patřičným 

teoretickým ukotvením. Proti takovému postupu nemám výhrady, ba naopak, považuji jej 

za vhodný a praktický. Samotná analýza pak může nabídnout nový pohled na službu, jež 

je neziskovým sektorem poměrně často nabízena.  

 Práce na diplomovém projektu byla bohužel poznamenána zdravotními problémy 

diplomantky. První krátký draft teoretické části jsem komentoval v květnu 2016 a pak 

přišla téměř dvouletá odmlka, abychom se k práci vrátili znovu v únoru 2018. Pak zase 

následovala krátká, dvouměsíční etapa velmi intenzivní práce. Bohužel však nebylo dost 

času na cizelování práce a především na dotažení analytické části. Nicméně ze svých 

poznámek vidím, že jsem poukazoval i na nadbytečnost některých diskusí v teoretické části 

(např. diskuse věnovaná rodině). 

 Po formální stránce diplomová práce splňuje požadované nároky. Odkazovací aparát 

je standardní a diplomantka vychytala většinu obvyklých formálních nešvarů (překlepy, 

pravopisné chyby atd.). Totéž však nelze konstatovat o interpunkci. Někdy také není jasná 

logika rozlišování kratších a delších citací. Např. citace Ridgeway a England na str. 17 je 

příliš krátká na odsazování (podobně např. Braun a Clarke na str. 45).  

 Teoretická část pokrývá škálu předvídatelných témat, ač některá se zdají 

nadbytečná. Řada těchto nadbytečností však byla také odstraněna při procesu posledního 

poznámkování vedoucím práce. Větší problém však je, že posléze tento teoretický rámec 

zůstává prakticky nevyužit v rámci analýzy, což jde ale opět na vrub spěchu, ve kterém 

byla práce dokončována. Diskuse prezentovaných témat je standardní a diplomantka 

využívá relevantní literaturu. Diskuse legislativních úprav se může zdát monotónní, ale 

vzhledem k tématu je relevantní. 

 Podobně jako v teoretické části i v metodologické se objevují některá témata, která 

jsou nadbytečná. Například diskuse metodologie a metody v sociálním výzkumu patří spíše 

do příslušného kurzu než do diplomové práce, kde se komplexnější porozumění těmto 

metodologickým pojmům předpokládá a očekává se představení a odůvodnění konkrétních 

metodologických voleb a metod. V rámci této části však lze najít vymezení zvoleného 

paradigmatu, metodologického přístupu i konkrétní metody.  



 Nejslabší částí práce je analytická část. V této podobě působí spíše jako první 

draft, kdy diplomantka analyzuje jednotlivé roky, aby následně přišla s celkovou analýzou 

a obecnými závěry. Proto také zabírá neúměrně místa a je velmi repetitivní. Bohužel zde 

také vesměs chybí provazba na teoretickou část. Ale hodnocení nechám na oponentce, 

která má od práce větší odstup než já jako vedoucí.  

Celkově podle mne předložený text splňuje nároky na diplomovou práci, ale 

nemohu jej hodnotit lépe než známkou 3. 
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