
Posudek na diplomovou práci Kristiny Kolářové „Mobilní telefon prismatem 
sociologie“

Předkládaná diplomová práce má velmi aktuální i atraktivní téma a název, který se tak úplně 
neshoduje s obsahem – text se nejvíce jednoznačně týká mobilu v marketingu (proč autorka 
neupravila název, nebo alespoň nepoužila nějaký upřesňující podtitul?). Práce má charakter 
teoreticko-empirický.

První obsahová kapitola na cca 20 stranách jednak hutně rekapituluje klíčové momenty 
vývoje mobilního telefonu spíše po technické stránce, což ovšem úzce souvisí s funkcemi 
mobilu a tedy i možnostmi jeho významu v životě člověka (cca 10 stran), jednak sociálními 
(sociologickými) souvislostmi mobilního telefonu (druhých 10 stran). Vzhledem k naznačené 
stručnosti výkladu sociálních souvislostí používání mobilního telefonu, je jasné, že je 
pozornost věnována jen některým momentům, a vlastně ani jeden z nich není rozebrán 
podrobněji – to je přijatelné, pokud akceptuji fakt, že došlo k přesunutí hlavní pozornosti 
zkoumání mobilu do roviny marketingu (ačkoli to není zohledněno v názvu práce). Spíše pro 
zajímavost: proč autorka nepoužila práci G.Myersona „Heidegger, Habermas a mobilní 
telefon“?
Druhá kapitola se zabývá marketingem a jeho zkoumáním, a to jak obecně, tak konkrétně 
v aplikaci na mobil - jde o  teoretický a metodologický úvod pro následující část textu.
Třetí kapitola, objemově největší, v níž spočívá těžiště i hlavní přínosy práce, je věnována 
konkrétnímu autorčinu (marketingovému) výzkumu, interpretaci a prezentaci zjištěných
výsledků. Použitá metoda není příliš frekventovaná, takže její aplikace je zajímavá. 
Domnívám se, že některé zjištěné poznatky by mohly být zajímavé pro marketingovou praxi. 
Možná odkazy na „teoretickou“ část mohly být častější (větší provázanost).
Kapitola označená jako „Závěr“ je podle svého obsahu spíše závěrem pro empirickou část –
proto postrádám nějaké závěrečné shrnutí celé práce (závěr pro celou práci).

Práce má logickou strukturu, výklad je postupný. Text je srozumitelný (přes určité dílčí 
nepřesnosti či neobratnosti ve formulování – viz např. počáteční pasáže Úvodu). Autorka 
dodržuje pravidla citací (pečlivě vedené odkazy na literaturu pod čarou) a celkovou etiku 
vědecké práce. Z hlediska formální kultury práce je třeba ocenit i grafovou a tabulkovou 
vybavenost textu.

Závěr: Domnívám se, že předkládaná diplomová práce splňuje požadavky na tento typ prací 
kladených a doporučuji ji k obhajobě s předběžnou klasifikací velmi dobře.

Praha, 10.9.2012                                                        PhDr. Jana Duffková, CSc.




