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1. CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn): 

Tereza Ottová se zaměřuje na dočasně dobrovolné singles, pro které je tento způsob partnerského 
života životním stylem. Autorka úžeji vymezuje cíl práce jako zájem o to, “zda se jejich zvolený životní 
styl problematizuje” a jakými způsoby se s těmito tlaky jedinci vyrovnávají (str. 19). Stanovený cíl se 
Tereze Ottové podařilo naplnit.  

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce,   
vhodnost příloh apod.): 

Teoretické části práce je věnováno v rozsahu práce znatelně více prostoru. Autorka uvádí potřebu 
ukotvit fenomén singles v krizi rodiny a moderním a pozdně moderním kontextem formování 
partnerských vztahů. Na šesté straně se text věnuje již jen fenoménu singles a dále jeho propojení s 
životním stylem. Pečlivě je popsaná metodologie výzkumu, kde neopomíjí ani etické principy své 
práce. Otázky výzkumu autorka zodpovídala pomocí kvalitativních rozhovorů s 8 dobrovolně 
dočasnými singles. V empirické části práce se autorka soustředí na základní témata problematizování, 
obhajobu a prezentaci singlovství.  

Přílohu práce tvoří struktura hlavních témat a otázek při rozhovoru. 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava,  
přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.): 

Text práce je logicky členěn do kapitol a práce je tak pro čtenáře přehledná. Ve struktuře kapitol se 
ztratila kapitola 4.2. Jazykový projev odpovídá nárokům na bakalářské práce. Nicméně jako iritující lze 
označit nadměrné využívání přivlastňovacích zájmen mé, své. Citační norma je v celé práci jednotná a 
je užívána ve správné formě. Grafická úprava práce je standardní. 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky,  
 originalita myšlenek apod.): 

Tereza Ottová předložila standardní bakalářskou práci, která splňuje nároky na ni kladenou. V 
kontextu singlovství se zaměřila na téma, kterému není věnováno příliš prostoru. Slabinou je 
nepropojenost začátku teoretické práce a vlastní analýzy rozhovorů. Ačkoli autorka věnovala velkou 
snahu vymezit v teoretické části současný kontext partnerských vztahů, v empirické části jej již 
nediskutuje. Slabinou také je, že v interpretaci je pouze slabě reflektována zkoumaná kategorie 
singles - tedy dobrovolně dočasní. 



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až  
   tři): 

Uvádíte, že cílem metody nabalování umožnila získat rozmanitost vzorku. Jak jste toto zajistila, když 
počátečním bodem byly vaši známí? 

Jak zjištění zapadají do diskuse o moderních a postmoderních vztazích?  

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě):  

Velmi dobře - výborně, v závislosti na obhajobě. 
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