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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek vytiskněte, 
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu katedry. 
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Nováková Marie  
Název práce: Obraz české rodiny v časopisech Reflex a Respekt v letech 1993 a 2008 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Wolák Radim 

Pracoviště: IKSŽ 
 
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) 
Ve schválených tezích je práce (zkoumané období) vymezena k rokům 1996 a 2006. Dále se v nich uvádí, že 
autorka bude navazovat na svou bakalářskou práci Obraz české rodiny v časopisu Respekt v roce 1996 a 2006. 
V práci pak ale autorka pracuje se souborem textů z let 1993 a 2008. Tento posun od tezím není nikde vysvětlen.   
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka v první části práce popisuje základní tendence vývoje a transformace české rodiny v historické 
perpektivě (s důrazem na období po roce 1945). Ač je tato část práce zajímavá a kvalitně zpacovaná, vzhledem 
k tématu práce by bylo vhodnější zaměřit se více a podrobněji na to, jakými proměnami prochází rodina v období 
po roce 1989, aby tak výsledky obsahové anaýzy vybraných periodik mohly být vztaženy k výsledkům 
odborných sociologických studií a výzkumů. Autorka dále podává základní charakteristiku zkoumaných časopisů 
a jejich vývoj (tato část práce bohužel neodkazuje k použitým zdrojům). Autorka poté vhodně aplikuje metodu 
kvalitativní interperetativní analýzy vybraných textů.   
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  3 



3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 3 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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 bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

3 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Výklad jednotlivých částí práce je podán logicky. Bohužel však chybí vazba mezi úvodní teoretickou částí a 
vlastním výzkumem. Autorka sice přináší informace o tom, jakým způsobem se téma rodina objevovalo na 
stránkách sledovaných deníků, výsledky však bohužel nevztahuje k první části textu. Zdá se mi, že analýza (ač 
kvalitní) toho, v jakých podobách se téma rodina zobrazovalo na stránkách sledovaných deníků, je neúplná bez 
závěrečné diskuse o vlivu, který může mít obraz rodiny konstuovaný v médiích na společnost, a o tom, do jaké 
míry se tento obraz shoduje s reálným stavem v daných obdobích atd. (Zde je však nutné dodat, že ve vztahu 
k tezím je práce v naprostém pořádku.)  
Závěry výzkumné části by mohly být rozsáhlejší.  
V práci místy chybí odkazy na zdroje, z nichž autorka čerpala (není zcela zřejmé, odkud některé infromace jsou - 
např. s. 21 - 24.) 
Způsob použití citací je nejednotný a v jednotlivých částech práce liší (zdroje citací v první části uvedeny pod 
čarou, ve výzkumé části v závorce v textu). 
Jazykově a stylisticky je práce v pořádku. 
V přílohách by čtenář uvítal ukázky některých zpravovávaných textů či grafické znároznění frekvence témat. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a závěrů apod.)  
Autorka předkládá práci, která za použití interpretativní kvalitativní obsahové analýzy přináší zprávu o tom, 
jakým způsobem ve sledovaných obdobích zobrazovaly vybrané časopisy téma rodina. Práce splňuje nároky 
kladené na práci diplomovou, vzhledem k uvedeným připomínkám ji doporučuji hodnotit jako velmi dobrou.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Můžete zmínit některé studie, které se zabývají možným vlivem médií na rodinné chování? 
5.2 Jak si vysvětlujete fakt, že počet textů, které se věnovaly tématu rodina, byl v obou časopisech ve druhém 

sledovaném odbobí vyšší než v prvním? 
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


