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Slovní hodnocení práce 

Práce se zabývá tématem genetické genealogie a on-line komunit, které se kolem tohoto 

tématu tvoří, a to v českém prostředí a na konkrétních příkladech komunit, které autorka 

dlouhodobě sledovala. Na analýze dvou on-line skupin autorka ilustruje možnosti a limity 

zpracování výsledků tohoto „atraktivního výzkumu“ (druhého on-line nejatraktivnějšího 

tématu po pornografii). Ke zkoumání těchto komunit používá příhodně metodu netnografie.  

Autorka velmi podrobně a přesně definuje základní pojmy moderní genetiky, jakož i metod 

zkoumání (on-line) komunit. Teoretická část je tak výborným průvodcem těmito oblastmi. 

Části věnované vlastnímu výzkumu by se dalo vytknout to, že chvílemi působí jako výpisky 

z komunikačního vlákna, nicméně jde právě o aplikaci netnografickým metod a je zřejmé, že 

výzkum je výsledkem pečlivé práce.   

Tetxt je tak poutavým a zdroji dobře podloženým vhledem do způsobu, jakým je téma 

genetické genealogie zpracováno v rámci laické komunikace, v níž se prolínají výsledky 

vědeckého výzkumu a osobní (či kolektivní) interpretace.  

Výzkum je také vhodně doplněný rozhovory s několika klíčovými osobnostmi popisovaných 

komunit, a představuje tak cennou informaci o sledovaném fenoménu.  

 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Vhodně zvolené výzkumné metody, výborné 

zpracování zvoleného tématu. 
31 

přínos a novost práce 

Práce zpracovává nové téma, reprezentativní, 

nicméně poněkud marginální v rámci 

informační vědy.  

10 

citování, korektnost citování, 

využití inf. zdrojů 
Výborné využití a citování zdrojů.  20 

slohové zpracování Výborné slohové zpracování. 15 

gramatika textu Výborná gramatická úroveň práce.  5 

CELKEM  81 

Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 

61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 

V Praze  .................. dne 2. 6. 2018 .........  Dita Malečková .......................................  

jméno a příjmení zhotovitel/-ka posudku 


