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Slovní hodnocení práce 

Práce Lucie Pokorné Ročňákové s tématem Genetické genealogie a komunity vzniklé okolo 

ní patří v oblasti novomediálního výzkum k části věnované změnám ve společnosti, které 

přinášejí nové technologie. Jádrem práce ovšem nejsou transhumanistické perspektivy, ale 

výzkum toho, jak technologické možnosti mění podobu zaběhlého „koníčka.“ Ročňáková v 

práci postupuje systematicky a pečlivě. Přes přehled dosavadní literatury k odůvodnění 

metodologie až k vlastním výzkumu. Pokud jde o formální členění práce, nemám žádných 

námitek. 

Zvolená metoda etnografického výzkumu, umožňuje Ročňákové pečlivý rozbor získaných dat 

a jejich interpretaci a zde tkví také její síla. Co bych v práci uvítal, je možná větší zapojení do 

kontextu předchozích výzkumů v zahraniční a obecně silnější kontextualizace fakt. Občas 

totiž Ročňáková vrší fakta vedle sebe, aniž by je uvedla do nějakého měřítka jako například, 

když na straně 43 píše, že „Tradiční genealogie je vnímána jako koníček starších, finančně 

relativně dobře stavěných lidí. Různé průzkumy ukazují, že rodokmeny vytváří lidé ve věku 

50-60 let. V průzkumu Pamely Drakeové z roku 2001 byl průměrný věk amatérského 

genealoga 54 let, jednalo se o ženu (72,2% všech respondentů byly ženy) a medián příjmů 

jejich domácnosti se nacházel mezi 40 000$ a 60 000$.“ Stálo by za to uvést nějakou 

příjmovou škálu k daným datům. Nicméně toto jsou drobnosti. 

Co bych práci vytknul, je určitá nerozhodnost v interpretacích, kam se může dál vyvíjet celá 

oblast právě pod vlivem technologických změn. A právě na toto bych se rád zeptal 

diplomantky při obhajobě. 

Práci navrhuji hodnotit známkou výborná. 
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Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 
 35 bodů 

přínos a novost práce  18 bodů 

citování, korektnost citování, 

využití inf. zdrojů 
 20 bodů 

slohové zpracování  15 bodů 

gramatika textu  5 bodů 

CELKEM  93 bodů 

V Praze dne 5. 6. 2018 


