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Posudek bakalářské práce
Jméno autora práce: Alexandra Urbancová
Název bakalářské práce: Sociometrický status a zdraví
Vedoucí: PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
Obsahová hlediska práce
Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny
Soulad obsahu s názvem: ano – částečně
Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování
Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne
Stanovené cíle: splněny – nesplněny
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Úroveň návrhu projektu
1

Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení
Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou
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Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená
Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu:
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organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé

Formální hlediska práce

Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje
Formální úprava práce: odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb
Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje
Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné
Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé
Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální
Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy
Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb
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Otázky, podněty k obhajobě:
Jde tedy v reálu o vztah socioekonomického statusu a zdraví nebo subjektivní spokojenost se
zdravím?
Jak vidí autorka možnou budoucnost daného problému v SR a ČR – spíše rozvírání příjmových
nůžek a rozdíly ve zdraví nebo naopak?
Jakou roli zde hrají extrémní nerovnosti (dle sociologů tzv. nesouměřitelnost v příjmech – např.
velké firmy s několik tisícinásobným příjmem manažerů x řadovému pracovníku)?

Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů):
Drobné překlepy v diskusi.
U navazující části bych dala přednost označení empirická.
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Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě):
Autorka zvolila cenné a inspirující téma výzkumu, zajímavé i tím, že je koncipuje jako replikaci
v SR uskutečněné práce. Téma reflektuje problematiku řady výzkumů, které se vztahují ke
zdraví a jeho vnímání v porovnání se statusovým zařazením jedince. Oceňuji strukturovaný
přehled výzkumů k tomuto tématu se vztahujících, jak ho autorka poskytuje v teoretické části.
Včetně upozornění na specifika postsocialistických zemí.
Lituji pouze toho, že projekt zůstal ve fázi návrhové. Doufám, že se časem autorka dostane i ke
konkrétní realizaci.
Diskuse je adekvátně strukturovaná a rozsahem odpovídá.
Závěrem doporučuji, aby se předložená bakalářská práce, která splňuje požadavky na tento typ
prací kladené, stala předmětem obhajoby na katedře psychologie FF UK.

Návrh klasifikace: výborně

V Praze dne 2.8.2019
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