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Autorka předkládá dle mého názoru velmi zdařilou diplomovou práci; k žádné části práce nemám 

zásadnější připomínku. Oceňuji především metodické zpracování práce, realizaci kvalitativního šetření 

a následnou analýzu dat, kde nezůstala jen u kódování a návrhů kategorií, ale pokračuje do další úrovně 

analýzy a označuje nejvýznamnější kategorie (vč. kategorie ústřední) a navrhuje vazby mezi nimi.  

Kromě výše uvedeného a příkladné spolupráce studentky bych ráda ocenila navíc její flexibilitu – 

v důsledku pandemie bylo nutné se zcela vzdát původního zadání práce, autorka však situaci pojala jako 

výzvu a rozhodla se práci věnovat právě tématu pandemie (což původně nebylo záměrem). Pro diskuzi 

pak hledá a nalézá pro komparaci zcela aktuální práce (z r. 2020 a 2021) české i zahraniční. 
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