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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE  („kliknutím“ zak řížkujte 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 

     

 
KOMENTÁ Ř (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Teze předložené diplomové práce počítají s výzkumem rodičů na rodičovské dovolené, tedy žen i mužů. 
Autorka ale nakonec výzkum omezila pouze na ženy, což nepovažuji za vhodné, zejména proto, že se tak 
výrazně posiluje důraz práce na genderovou tematiku, aniž by jí ovšem autorka věnovala pozornost 
v teoretických východiscích. To vede mimo jiné k řadě hrubých genderových stereotypů, které autorka 
v textu reprodukuje. Ani vysvětlení, proč se výzkum odchýlil od původního plánu zkoumat strategie matek 
i otců, nepovažuji za uspokojivé. Autorka uvádí, že se jí "nepodařilo, přes [její] kontakty, zjistit muže na 
mateřské dovolené" a nemohla "se tedy dozvědět, zda by takový rozhovor podstoupil".Takové vysvětlení 
je neobhajitelné a ačkoli jsou muži na rodičovské dovolené jistě menšinou, není při troše úsilí obtížné 
někoho takového kontaktovat.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického 

výzkumu 
2 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁ Ř (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Předložená diplomová práce je založena na minimu odborné literatury, což má vliv na to, jak autorka 
následně interpretuje svá zjištění. Přestože do svých komentářů často zapojuje genderovou perspektivu, 
činí tak bez jakékoli teoretické přípravy, což vede k řadě zjednodušení a také k reprodukci stereotypů. Na 
s. 11 např. autorka reprodukuje stereotyp mateřské role a závislosti ženy-matky na rodičovské dovolené 
na "živiteli" (opakované užití tohoto slova je obecně problematické - např. s. 48). Na s. 42 odborné téma 
kontaminuje zcela nevědeckým (alespoň pokud jde o sociální vědy) odkazem k vlivu hormonálních změn 



na chování matky na rodičovské dovolené. Uvážíme-li, že některé ženy jsou na rodičovské dovolené i 
několik let po porodu, je tato zmínka obzvlášť kontroverzní. Zde se ovšem projevuje nedostatečná 
pozornost autorky věnovaná terminologii a vymezení výzkumného vzorku: na s. 4 autorka uvádí, že bude 
nadále užívat označení "mateřská dovolená" (bez vysvětlení), ačkoli se jedná o populární nepřesnost, 
která je z genderového hlediska významná a významotvorná. Z výzkumu vyplývá, že ve vzorku nebyly 
pouze ženy na mateřské dovolené (tedy prvních 6 měsíců "dovolené", z nichž část se čerpá obvykle ještě 
před porodem), ale i ženy na rodičovské dovolené. To pak vede k nejasnostem ohledně řady jevů. 
Samotnému výzkumu autorka věnovala zjevně velké úsilí a je třeba ocenit množství rozhovorů, které 
uskutečnila (jak vyplývá z příloh diplomové práce). Problematický je autorčin popis některých krok ů při 
analýze dat (např. s. 19: "Prvním stádiem bylo otevřené kódování, kdy se jednotlivé vzorky dat sbíraly 
náhodně a vytvářely se jednotlivé kategorie a subkategorie…" - co autorka míní náhodným sběrem dat a 
proč zaměňuje metodu sběru dat s metodou jejich analýzy?; podobně problematické je i konstatování na 
s. 20, že se autorka "snažila najít paradigmatický model" - pravděpodobně měla na mysli "sestavit", 
"vytvo řit" aj.). Z metodologického hlediska je překvapivé konstatování na s. 22: "V tomto ohledu byla 
ochuzena moje představa o uspořádání jejich (narátorek - pozn. LV) domácností, což znevýhodnilo mně 
jako výzkumníkovi techniku sběru dat a to o pozorování uspořádání domácího prostoru a částečně i o 
organizační schopnosti matky v rámci zajištění dětí při pohovoru" - pokud správně rozumím této nepříliš 
obratné formulaci, chtěla autorka skutečně hodnotit organizační schopnosti matky-narátorky? To zcela 
jistě není oblast, která by souvisela s tématem jejího výzkumu, a takové tvrzení vyvolává pochybnosti o 
tom, že je autorce vlastní nehodnotící výzkumný přístup s plným respektem k osobnosti narátorů. Je však 
možné, že se jedná spíše o nevhodnou formulaci - formulační nepřesnosti jsou jednou ze slabin práce, k níž 
se vyjadřuji níže. Na s. 51 autorka zodpovídá velmi složitou otázku (proč děti tolik p řitahuje pořad 
Prasátko Pepa?) bez jakéhokoli výzkumu publik, přitom svoji spekulaci prezentuje jako fakt ("Hlavní 
příčinou je to, že se pohádka zabývá samotnou rodinou a vztahy v ní v každodenním životě, vlastně tím, co 
dítě nejvíce obhklopuje"). Ryze spekulativní je i tvrzení na s. 56, že ženy přenášejí vzorce užití médií ze 
své primární rodiny (z dětství) i do své domácnosti. Vůbec pak nerozumím proroctví v poslední větě celé 
diplomové práce - předjímá snad autorka, že její narátorky nikdy nezmění svůj přístup k médiím? Na 
základě čeho?    
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  3 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 3 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže 

přejaté bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

2 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 
platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁ Ř (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura p ředložené  práce je poměrně jasná a funkční, problematická je především stylistika textu, 
která vede místy až k nesrozumitelnosti, resp. velmi komplikuje pochopení autorčina argumentu. 
Drobnými nepřesnostmi jsou konstatování typu "čtení představuje eskapismus" (s. 14) nebo užití sousloví 
"rodinní p říbuzní" (např. s. 21) nebo "tázací otázky" v příloze č. 1 na s. 61. Problematičtější jsou 
krkolomné, neobratné formulace, které skutečně neumožňují na řadě míst textu dešifrovat argumentační 
záměr autorky. Autorka také užívá některé oborové termíny v chybných vazbách, což opět vede ke 
zmatení ("kolonizace médií" místo např. "kolonizace každodenního života médii", "substituce médií" 
místo "média substituují…" aj. - s. 11, 12). "Studiemi z Ameriky nebo Anglie" autorka pravděpodobně 
myslí studie z USA a Velké Británie. Za nevhodné považuji užití některých publicismů, např. "jsem 
nemohla vynechat několik řádků…" (s. 5) nebo "ratolesti" (s. 4). Na s. 13 a 14 autorka rozsáhle cituje ze 
studie Davida Morleyho Family Television, na tomto místě však vůbec neuvádí odkaz na zdroj. Úsměvné 
je konstatování na s. 15, že "pojem mediace je výstižně popsán v české odborné publikaci o médiích" - 
takové vyjádření působí dojmem, jako by taková publikace byla jen jedna. Formulační nepřesnost je 
patrná i ve znění některých otázek polostrukturovaného rozhovoru - např. otázka "Řešíte média v rámci 



auta?" se může ptát na řadu věcí, např. i na to, jestli rodina diskutuje v autě o médiích, což, jak 
předpokládám, nebylo cílem autorky (s. 61). 
Představení výsledků samotné analýzy, přestože oceňuji tematický rozsah rozhovorů i počet rozhovorů, 
které autorka realizovala, je poněkud matoucí a nepřehledné - opět se ale asi jedná především o důsledek 
velmi neobraného způsobu vyjadřování, které ve výsledku působí, jako by autorka nebyla schopna přesně 
formulovat argument (velmi často není zřejmé, co chce větou říci - jen pro ukázku např. věta "V jiné 
domácnosti, kde je minimální obsahová regulace, je zpozorováno nežádoucí chování dítěte, ale primární je 
oblíbenost pohádky dítěte." - s. 43, "Matka nestanovuje sama časové omezení, ale ukončuje dětské 
sledování na základě závěru mediálního obsahu." - s. 45 nebo "Regulování médií pro děti můžeme 
pojmout jako extenzi médií ve starosti o dítě. […] Čím větší regulace, tím je intenzivnější mediální extenze 
starosti o dítě." - s. 46).  
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Markéta Veli čková se ve své diplomové práci zabývala tématem, které je pro studium médií velmi 
významné, a zprostředkovala skrze svůj výzkum některé náměty pro další přemýšlení o vztahu rodičů 
s malými dětmi k médiím. Za nešťastné považuji rozhodnutí omezit vzorek jen na ženy - práce pak 
nevhodně, implicitn ě i explicitně, reprodukuje stereotypní představu o životě s malými dětmi i o 
genderových vztazích v současných rodinách (autorka tyto stereotypy ještě zvýrazňuje volbou výrazů 
jako "živitel" nebo odkazem k hormonálním změnám žen-matek aj.). Celkově nedostačující pro 
diplomovou práci je seznam odborné literatury. Mnoho energie autorka zjevně věnovala systematizaci dat 
získaných z velkého množství výzkumných rozhovorů - bohužel složité a nejednoznačné větné konstrukce 
na mnoha klíčových místech textu komplikují jeho srozumitelnost.   
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT: 
5.1       
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zak řížkujte 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! 
 


