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Transformace systému péče o ohrožené děti je v posledních dvou letech velmi diskutovaným 

tématem, autorka však zvolila neobvyklý pohled z hlediska prezentace tohoto tématu v médiích. 

Toto pojetí umožňuje získat zajímavou informaci o tom, kteří aktéři získávají v médiích největší 

prostor a jaké názory v nich prezentují, nebo jaký mediální obraz o celé problematice média 

veřejnosti předkládají.

Autorka si jasně definovala cíle, které jsou provázány s výzkumnými otázkami.

Struktura práce je vyvážená a dostatečně a logicky členěná.

Teoretická východiska autorka zvolila velmi dobře s ohledem na dané téma, v práci využívá 

teorii sociální a mediální konstrukce, agenda setting a teorii politických sítí.

Zvolená metodologie je přiměřená cílům diplomové práce, zejména použití obsahové analýzy 

mediálních sdělení je velmi dobře popsáno a propracováno. U rychlé analýzy aktérů bych měla 

jedinou výtku: autorka zmiňuje jako jednoho z aktérů Fond ohrožených dětí, který zřizuje tzv. 

Klokánky, tedy zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (tzv. ZDVOP). Tato zařízení však 

zřizuje i mnoho jiných neziskových organizací, nebo i krajské úřady. Zúžení tohoto typu aktéra na 

jednu organizaci tak považuji za zavádějící, byť je Fond ohrožených dětí organizací, která je ze 

zřizovatelů těchto zařízení nejvíce mediálně prezentována a zařízení tohoto typu má pravděpodobně 

nejvíce. Zkratku ZDVOP (nikoliv „klokánky“) obsahuje také schéma v obrázku 4, které přehledně 

celý systém péče o ohrožené děti shrnuje. Pro lepší porozumění nezasvěceným čtenářům by však 

bylo vhodné doplnit legendu k jednotlivým zkratkám.

Za nejpřínosnější považuji 6. kapitolu, kde autorka velmi zevrubně analyzuje výsledky 

z obsahové analýzy a dochází k zajímavým závěrům. Rovněž zajímavá je kapitola 2.1.2., kde 

autorka představuje deset nejčastějších mýtů zmiňovaných v souvislosti s transformací systému, 

tyto mýty dále využívá v analýze mediálních sdělení.

Použitá argumentace je velmi přesvědčivá a podložená dobře zpracovaným vlastním výzkumem. 

Autorka využívá relevantní a odborné zdroje dat i literatury, včetně literatury zahraniční.

Po formální stránce i z hlediska rozsahu předkládaná práce zcela splňuje požadavky na 

diplomovou práci.



Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 
a hodnotit ji známkou „výborně“.
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