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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)  
Posudek vedoucí(ho) práce   Posudek oponenta/ky  

Autor(ka) práce
Příjmení a jméno: Veličková Markéta 

Název práce: Mediální politika na mateřské/rodičovské dovolené
Autor(ka) posudku

Příjmení a jméno: Baslarová Iva
Pracoviště: KMS IKSŽ FSV UK

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

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Diplomantka se v průběhu psaní diplomové práce rozhodla modifikovat cíl a pozměnit strukturu práce, což je
vzhledem ke zaměření výzkumu a výsledkům pilotních rozhovorů pochopitelné a akceptovatelné.

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 1
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 



Diplomantka se rozhodla pomocí výzkumu publika zjistit, jaká média a jakým způsobem používají matky na
rodičovské dovolené, což sice není zcela originální téma, nicméně volba vzorku, zaměření výzkumu a přinesené
poznatky rozhodně pozoruhodným způsobem doplňují mozaiku tematicky podobných prací.
Jako nejslabší vnímám teoretickou část práce, především pak volbu perspektivy vývojové psychologie a občasné
projevy optiky sociobiologie. Podstatně šťastnější je kapitola Rodina, domov, média, kde se diplomantka
zaměřuje na definici (moderní) rodiny a funkci médií v ní. Teoretický rámec je poměrně zredukovaný, nicméně v
případě postupu zakotvené teorie je tento fakt akceptovatelný.
Naopak metodologická kapitola je poměrně vydařená, ovšem popis vzorku by bylo zapotřebí více konkretizovat
(např. v kontextu celého výzkumu chybí informace o počtu dětí ve sledovaných domácnostech a především jejich
věku, což může být důležitým identifikátorem).
Analytická část je čtivá a zajímavá, nicméně chybí větší napojení na teoretický rámec. I v případě užití zakotvené
teorie by bylo vhodné vytvořit kompaktnější celek s odkazem na příslušné zdroje (diplomantka například zmiňuje
pozici opinion leaderů, aniž by uvedla zdroj a návaznost na teoretický rámec). Z hlediska kapitoly o rozdílném
vnímání pohádky Prasátko Pepa by bylo vhodné zařadit některé z teorií, vztahujících se k sociální konstrukci
genderu. 
Oproti původnímu cíli v práci chybí bližší zkoumání tématu moci v rodině. Otázka, kdo bude rozhodovat o
mediálních obsazích a jakým způsobem, je tak spíše naznačená, než dostatečně reflektovaná.
Na základě předložených výsledků výzkumu vyplývá, že by bylo vhodné rozvést ještě další dvě témata: média
jako nástroj proti sociální izolaci (opět pouze naznačeno) a vysvětlení, odkud se bere přesvědčení žen, že
"sledování televize je špatné/opovrženíhodné".

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 2
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2
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)

2

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Po stylistické stránce je práce velmi dobře odvedená, z hlediska gramatiky se v textu příležitostně (ovšem ne
příliš často) objevují chyby v interpunkci a v psaní velkých písmen (např. Ebola, Televize apod.) či překlepy.
Práce je vhodně a dostatečně doplněna přílohami.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce,  její  silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Diplomovou práci hodnotím jako vydařenou a podnětnou, některé z výsledků jsou velmi zajímavé - např. užívání
médií v dopravních prostředcích nebo samostatná kapitola o pohádce Prasátko Pepa, která se v průběhu výzkumu
ukázala být prubířským kamenem nejen z genderové perspektivy. Pozitivně vnímám také autorčin přístup, kdy
dostatečně reflektuje svou pozici výzkumnice (byť o sobě píše jako o "výzkumníkovi"), přičemž je její
standpoint součástí samotného úvodu i závěru. Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm
"velmi dobře".

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
5.2      
5.3      
5.4      

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte 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!


	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1: Yes
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD2: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD7: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD10: Yes
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD13: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD13_2: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD16: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD8: Yes
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD11: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD14: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD14_2: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD17: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD9: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD12: Yes
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD15: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD15_2: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD18: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD3: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD4: Yes
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD5: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD6: Off


