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Případný komentář: Studentka zvolila vhodnou a dostatečnou formu anonymizace
komunikačních partnerek
Míra shody je 3 %. Závěrečná práce není plagiát.
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Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace):
Studentka pracovala velmi dobře, práci si kvalitně rozvrhla, vytvořila logickou strukturu práce, do které
následně doplňovala získané poznatky. Pracovala s vhodnou literaturou pro dané téma praktické výstupy
práce tedy dostatečně podložila teoretickými základy.
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s výsledky jiných prací.
Práci hodnotím jako velmi zdařilou, navíc jako zajímavé propojení oboru, který studuje a dalších
humanitních přístupů, především kulturní antropologie.
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