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Předkládaná diplomová práce patří k těm, které mapují změny v sociální politice 

v reakci na nově vzniklou situaci v důsledku koronavirové krize. Díky tomu téma práce 

mapuje oblast z nové perspektivy a získává na aktuálnosti. 

 

Hlavní cíl „zmapování a srovnání proměny přístupu k OSVČ během koronavirové krize 

v roce 2020 optikou teorie sociální konstrukce cílových populací“ (str. 27) autorka 

uspokojivě naplnila. K dosažení cíle napomohly i čtyři dobře formulované výzkumné 

otázky, na které autorka v práci odpověděla.  

 

Stěžejním teoretickým východiskem je sociální konstrukce cílových skupin. Autorka 

ho dále doplnila konceptem rámování. Kapitola věnovaná rámování by možná nemusela 

být tak stručná, i když pro danou práci jsou informace dostačující. Obě kapitoly 

považuji za kvalitně zpracované a autorka v nich prokazuje svou schopnost pracovat s 

českými a zahraničními zdroji. S oběma východisky autorka dále v práci pracuje.  

 

I když to autorka sama neuvádí, na základě použitých metod je výzkum založen na 

smíšeném designu. S ohledem na předmět zkoumání jde o vhodně zvolený přístup. 

Stěžejní metodou je kvantitativní a kvalitativní mediální analýza zaměřená na sociální 

konstrukci OSVČ. Pro zpracování dat je zde využívána obsahová i tematická analýza.  

Autorka mediální analýzu doplnila analýzou událostí, což považuji vzhledem k novosti 

zkoumaného tématu za přínosné.  

 

Veškerá zjištění autorka prezentuje v šesté kapitole, kterou hodnotím jako kvalitně 

zpracovanou a její výsledky za přínosné. Každá podkapitola je zakončena diskuzí 

dílčích výsledků. S politikou zaměstnanosti jako takovou se zde autorka již nezdržuje, 

protože ji popsala ve čtvrté kapitole, a jde přímo k výsledkům výzkumu. Nejprve 

představuje časovou posloupnost vývoje opatření. Informace doplňuje o citace 

politických aktérů a přibližuje tak vývoj rámování v rámci politického diskurzu. Některá 

ze zjištění přehledně ilustrují tři schémata (str. 40,41 a 42). Autorka v jejich případech 

hovoří o grafech, ale jde o schémata. 

Druhá podkapitola je o něco méně přesvědčivá. Přesto bych ráda ocenila, že se autorka 

pokusila o vyčíslení nákladů na daná opatření, aby dokreslila celkovou situaci, zejména, 
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když řada údajů bývá oficiálně zveřejňována až s větším časovým odstupem. O tom, že 

autorka nerezignovala na aktualizaci své práce svědčí i použití ekonomických údajů 

zveřejněných až v dubnu 2021.  

Za zdařilou považuji mediální analýzu tištěných médií. Kapitola mapuje posun obrazu 

OSVČ v médiích. Určitou rezervu vidím v tom, že kapitola sleduje tři média, autorka i 

mapuje nastolená témata za jednotlivá média, ale v diskusi z tohoto rozdělení nečerpá 

kromě základní deskripce. Na svou výzkumnou otázku autorka odpovídá, přesto zde 

vidím ještě určitý potenciál. 

V sedmé kapitole se autorka vrací nejen k výzkumným otázkám, ale i diskutuje své 

výsledky ve vztahu k teoretickým výsledkům.  

 

Struktura práce je přehledná, kapitoly na sebe logicky navazují, téma dále 

rozpracovávají a celá práce směřuje k naplnění cíle. V celé práci autorka prokazuje 

stylistickou dovednost, text je čtivý, správně formátovaný a citace odpovídají normě. 

V textu se objevuje minimum překlepů. Kladně hodnotím i spolupráci se studentkou. 

 

Otázka k obhajobě 

Které své zjištění by autorka vybrala jako nejpřínosnější a proč? 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji 

známkou „B“. 

 

 

 

Datum:13.června 2021                                                  Podpis: 

 

 


