
 

 

 

Hodnocení diplomové práce 

Posudek konzultantky 

 

Název práce: Mediální obraz transformace systému péče o ohrožené děti  
 

Autorka: Bc. Lucie Pešková   

 

Aktuálnost tématu: Vzhledem k zásadním změnám, které od ledna 2013 přináší novelizace zákona 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, je sledované téma vysoce aktuální.  

 

Cíle práce a jejich naplnění: Cílem předložené diplomové práce je popsat, jaký obraz česká média 

dávají o transformaci systému péče o ohrožené děti, kteří veřejně-političtí aktéři se v médiích 

objevují nejčastěji a jaké názory v nich prezentují a dále zjistit, jaké mají aktéři postavení vůči sobě 

navzájem. V souladu s výzkumnými cíli formulovala autorka výzkumné otázky, které zodpovídá 

v závěru práce. 

 

Metodologie: Autorka v práci využívá jako stěžejní metodu obsahovou analýzu mediálních sdělení. 

Tuto metodu má pečlivě popsánu a vysvětlenu, opírá se o relevantní metodologickou literaturu. 

  

Obsah práce:  Práce je přehledně členěna do osmi kapitol. Po úvodních kapitolách věnovaných již 

zmíněným cílům, výzkumným otázkám a metodologii se věnuje autorka teoretickému ukotvení své 

práce, kdy vzhledem k zaměření vhodně zvolila teorii sociální a mediální konstrukce a agenda 

setting a teorii politických sítí. Autorka zde pracuje s relevantní českou i zahraniční literaturou. 

Čtvrtá kapitola je věnována systému péče o ohrožené děti v ČR a jeho transformaci. Aktéry politiky 

v oblasti systému péče o ohrožené děti se zabývá kapitola pátá. V této kapitole postrádám 

analytický přístup, jedná se spíše o informativní přehled aktérů. Musím konstatovat, že vzhledem 

k celkovému zaměření práce by si tato kapitola zasloužila daleko více propracovat. V šesté kapitole  

autorka celkem zdařile podává zajímavé výsledky obsahové analýzy mediálních sdělení. Nutno 

ocenit, že se ve svých interpretacích snaží zjištěné výsledky vztahovat k výše uvedené teorii. 

V závěrečné diskuzi autorka zodpovídá výzkumné otázky. 

 

Formální úprava práce: S politováním musím konstatovat, že celková formální úroveň práce není 

na dobré úrovni. Jedná se zejména o text, v němž je řada překlepů, špatná interpunkce, špatné 

skloňování, chybějící slova a editační chyby (např. špatné číslování otázek na str. 6). Také se v textu 



 

 

 

objevují některé kostrbaté formulace. Daleko lepší je formální úprava výsledků obsahové analýzy 

mediálních sdělení, kde je uváděna řada přehledných tabulek a grafů. 

 

Z hlediska celkového ohodnocení je nutno ocenit autorčino osobní nasazení a to, že zejména v 

analytické části odvedla velký kus práce. I přes zmíněné výhrady splňuje navrhovaná práce 

požadavky na diplomovou práci. Vzhledem k výše uvedenému hodnocení doporučuji práci k 

obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako „velmi dobrou až dobrou“ dle výsledku obhajoby. 

 

V Praze dne 12. 6. 2013          Mgr. Karolína Dobiášová 

                         konzultant práce 

  


