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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné a je 
vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od  
tezí, odchýlení není 
v práci zdůvodněné 
a není vhodné 

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Diplomová práce se výrazně neodchyluje od schválených tezí. Autorka uvádí odklon od tezí - vypustila jednu 
vedlejší výzkumnou otázku pro nadbytečnost. Takovou změnu považuji za marginální a logickou.   
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji A 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu B 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Předložená diplomová práce je velmi systematicky zpracovaná, a to jak v části teoretických východisek, v nichž 
autorka představuje především zahraniční výzkumy velmi úzce navázané na její výzkumné téma, tak v části 
výzkumné. Autorka literaturu velmi dobře sumarizuje a je zjevné, že dokáže z rešerší literatury vyvodit 
výzkumné otázky pro své vlastní téma. Obzvláště oceňuji výbornou návaznost formulace hypotéz na rešerše 
dostupné literatury, považuji to za zralý odborný přístup. 
Výzkumná část ambiciózně kombinuje kvalitativní identifikaci převažujících rámců v mediálních obsazích 
s kvantitativní analýzou přítomnosti témat a aktérek či aktérů. Výsledkem je poměrně ucelený přehled o tom, jak 
vybraná média téma mateřství konstruují, a to z různých pohledů. S ohledem na kombinaci technik je 
kvalitativní výzkum spíše strohý a méně hloubkový, než kdyby stál v práci sám o sobě, což považuji za 
přípustné, ačkoli detailnější analýza rámců a jejich jednotlivých aspektů by jistě byla zajímavá a přínosná.  
Autorka je velmi dobře schopna interpretovat svá vlastní výzkumná zjištění ve vazbě k teoretickým 
východiskům a zahraničním výzkumům, což také nepovažuji za samozřejmé a oceňuji to.  
 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení známkou 



3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  A 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

B 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je velmi dobře strukturovaná, návaznost kapitol je logická. Jen uvedení kapitol 4.1 a 4.2 považuji za 
nadbytečné, resp. nevidím smysl v charakterizování médií, z nichž je vybrán vzorek, na základě PR informací 
vydavatelů. Informace o médiích a jejich výběru autorka uvádí i jinde v práci, to je myslím dostačující.  
Po jazykové stránce je práce výborná, jak stylisticky, tak gramaticky, autorka jen poměrně systematicky 
zapomíná oddělovat vedlejší větu vloženou čárkou na konci (ale ne vždy) a typograficky chybně píše informaci 
o procentech tam, kde chce vyjádřit znakem výraz "procentní" - odděluje číselný údaj a znak pro procenta 
mezerou.  
Z obsahově-jazykového hlediska nepovažuji za šťastné, že autorka často píše o "osamocených ženách" ve 
smyslu žen samoživitelek (což je výraz, který autorka taky používá). Žena samoživitelka v žádném případě 
nemusí být osamocená jen proto, že nemá partnera či partnerku. Podobně významově matoucí je podle mě opis 
feministického hnutí jako "dnešního hnutí za osvobození žen" (s. 3) - implikuje hlubší nesvobodu žen 
v západních společnostech, než jakou ženy zřejmě zažívají.   
Z hlediska dodržení citační normy jsem nalezla jediné pochybení - autorka upírá autorství jednomu z autorů 
publikace Ženy, muži a společnost tím, že píše "Renzetti uvádí", ačkoli autory knihy jsou Renzetti a Curran. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomovou práci Lenky Havelkové považuji za nadprůměrnou, jedná se o zralý odborný výstup, autorka přináší 
zajímavé poznatky a zároveň navrhuje, jak by bylo možné její zjištění dále prohloubit. Práci hodnotím jako 
výbornou, stupněm A.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 
 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 
 

Komentář pro případnou shodu nad 5%: 
6.1 Antiplagiátorská kontrola vykazuje shodu 2 %. 

 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A        výborně 
B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    
C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     
D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    
E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   
F        nedoporučuji k obhajobě 
 



ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: 17. ledna 2020                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


