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Překládaná práce po formální stránce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, 

v tomto ohledu ji hodnotím pozitivně. Protože však úlohou osoby recenzující dílo, má být 

upozornění na jeho případné nedostatky, uvádím dále některé připomínky či poznámky ke 

zpracování tématu. 

Studentka se ve své diplomové práci věnuje problematice samoživitelství, resp. jeho 

konstrukci ve vybraných tištěných médiích. Zajímá ji: 

a) Proč o něm média tolik nepíší. 

b) Když už o něm píší, pak jak tento sociální jev zmiňují, což dále specifikuje 

podotázkami (viz s. 2). 

Jako metodu pro zpracování tématu si zvolila obsahovou analýzu, a to kvantitativního i 

kvalitativního typu. 

Otázku, proč některé deníky nepíší o samoživitelství, nelze řešit zvoleným postupem. Autorka 

práce také na tuto otázku v prezentované analýze neodpovídá. Z tohoto hlediska se jedná buď 

o ne zcela vhodné vymezení dané výzkumné otázky, anebo o neadekvátně zvolenou 

výzkumnou metodu (případně o neobratnost ve formulaci otázky, pokud autorka zamýšlela 

sledovat jinou problematiku, než na jakou cílí svou otázkou).  

V teoretické části práce studentka vymezuje hlavní pojmy, které mají souvztažnost 

k samoživitelství. Z hlediska členění práce by mi přišlo logické (resp. logičtější), začít 

vymezením tohoto pojmu a až poté jej vztahovat k dalším konceptům. Možná by se pak 

studentka vyhnula příliš schematickému až konvenčnímu pohledu na rodinu, když zmiňuje 

pouze rozpad manželství a nezabývá se otázkou rozpadu kohabitací u rodičovských dvojic 

s dětmi.  Kromě toho by ji to umožnilo pojednat pasáže věnované pojmům jako rodina, rodina 

z pohledu genderových studií etc. (viz 2.1.) stručněji s jasnějším zacílením k řešenému 

tématu.   

Sleduje-li autorka téma rodiny z pohledu genderových studií (2.1.1.), mohla by či měla by se 

zamyslet i nad vhodností užívání některých pojmů. Jedná se jak o samotný pojem 

„samoživitelství“ (nakolik je výstižný a nestigmatizující?, jak je vlastně konstruovaný? 

apod.), tak také například o pojem „neúplná rodina“, který se implicitně vztahuje k „úplnosti“ 

rodiny jako k její normě.  

V oddíle samoživitelství (2.2.) opomíjí zmínit a zhodnotit výsledky některých sociologických 

šetření provedených na toto téma, která však v analytickém oddíle zmiňuje (viz odkaz na 

výzkum Hamplové např. na s. 60, kdy navíc tento titul není uveden v seznamu literatury, nebo 

Dudové na více místech textu).  Bylo by také vhodné poznatky zjištěné u nás zasadit do 

kontextu těch zahraničních a neodkazovat se pouze na dílo Renzetti a Currana.  

Shrnutí teoretické části (2.6.) by mělo představovat analytický text, tj. zrekapitulování 

východisek, zachycení provázanosti konceptů apod., nikoli být nic neříkajícím textem. 



V úvodních částech empirické části (3.) autorka informuje o svém postupu při analýze 

empirického materiálu. Zmiňuje, že ze 151 nalezených článků v kvalitativní analýze rozebírá 

59, neuvádí však, podle jakých kritérií zúžila svůj výběr pro tuto část analýzy.  

Když popisuje postup při kódování textů, pak neuvádí příklady zvolených kategorií (v rámci 

axiálního kódování), ani není zřejmé, s kolika kódy v prvním kroku pracovala. Není také 

jasné, jak postupovala při axiálním kódování (tj. jaké řezy volila pro seskupování – 

propojování jednotlivých axiálních kódů). 

Diskutabilní je deklarovaná snaha „být nestannou“ při analýze materiálu (viz s. 50 nahoře) a 

předpoklad, že jiní lidé mohou „korigovat“ či „eliminovat“ studentčinu případnou 

„předpojatost“. Autorka píše: „Pokud jsem si nebyla jistá, zda si určitou informaci z článku 

vykládám správně nebo zda nejsem zatížena svou pozicí studentky genderu, požádala jsem 

v tomto případě nezávislou osobou z mé rodiny, jestli by mi mohla sdělit, jak článek působí 

na ni. Díky tomu jsem se snažila eliminovat mou případnou předpojatost.“  Prosím o 

vysvětlení tohoto jejího postoje, který koresponduje spíše s konceptem „nestranné“, 

objektivní vědy než s některými feministickými přístupy vycházejícími z tzv. kritické teorie 

společnosti.  

Z hlediska užití jazyka bych v práci tohoto typu nepředpokládala aplikování generického 

maskulina.  V empirické části se systematicky objevuje výraz „odborník“, „odborníci“, i když 

je zřejmé, že pojem má reprezentovat nejen muže, ale také ženy. Totéž se týká také používání 

výrazu „psycholog“ v kontextu, kdy je zjevné, že promluvy v médiích činily ženy 

psycholožky.  

Analýza článků na dané téma přináší některé zajímavé výsledky, které autorka práce 

nepochybně zmíní při obhajobě.  Kladem práce je také to, že se studentka snažila o vlastní 

interpretaci zjištěných poznatků.  Vzhledem k výše uvedeným připomínkám s přihlédnutím 

k formální úrovni práce navrhuji známku: velmi dobře. 
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