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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? 

 

Autorka si za téma zvolila konstruování pozitivní lesbické identity v ženském florbale. Struktura 

její práce je tématu odpovídající, jeji čtyři výzkumné otázky jsou jasně formulovány a srozumitelně 

na ně odpovídá v analytické části a v závěru.  

 

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

 

Autorka pracuje s širokým množstvím jak českých tak také cizojazyčných pramenů. Teoretická část 

její práce je kvalitně napsaná, není zde prakticky co vytknout. 

 

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

analýzy?  

 

K zodpovězení svých otázek si Linda Sequensová zvolila kvalitativní metodu polostrukturovaného 

rozhovoru. K metodologické části její práce nemám také zásadních výhrad, snad jen autorka mohla 

více rozebrat výběr výzkumného vzorku. 

 

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

 

Autorka se opírá o rozhovory, které provedla se svými respondentkami. Její závěry jsou dobře 

vyargumentované a podložené přímými citacemi. Snad jen co se týče její typologie je otázkou, do 

jaké míry lze vytvořit obecnější kategorie na základě jednotek respondentů/respondentek.  

 

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?      

 

Úroven odkazování, jazyka a dalších formálních náležitostí je na vysoké úrovni. Autorka dokázala 

napsat bakalářskou práci jazykem odborným a zároveň čtivým. Až na pár překlepů či drobností 

v interpunkci se v textu nevyskytují chyby. 
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7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Autorka si pro svoji bakalářskou práci vybrala doposud poměrně neprobadané téma. Oponent, který 

se v rámci své role obecně snaží odhalit spíše nešvary práce, musí konstatovat, že mu Linda 

Sequensová svým zpracováním poměrně zkomplikovala práci. Podařilo se jí totiž napsat na 

bakalářský stupeň studia velmi kvalitní text, na kterém nemá příliš co vytknout. Její práce se opírá o 

kvalitní teoretické i metodologické ukotvení a jasné výzkumné otázky, na které zdatně odpověděla 

v závěru práce. Její zjištění jsou navíc příspěvkem k diskuzi o formování sexuální identity jedince, 

přičemž její práce potvrzuje, že sice sexuální orientace je nám dána biologicky, avšak naše sexuální 

identita se formuje také výrazně socio-kulturně.   

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Některé z respondentek se jasně vyhraňují v rámci „tradičních“ heterosexuální genderových rolí, 

kdy jedna chce být více „mužem“, té druhé otevírat dveře, půjčovat jí bundu atd.  Bylo toto zjištění 

pro autorku nějakým způsobem překvapujícím, zejména v kontextu moderního náhledu na gender 

role?  

  

 

 

Celkové hodnocení práce: A 
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