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POSUDEK MAGISTERSKÉ PRÁCE 

 

 

Typ posudku: konzultantský 

Autorka práce: Kristýna Mixová 

Název práce: Obrazy partnerství, manželství a rodičovství v časopisech životního stylu pro  

  ženy a muže 

Konzultant: Doc. Milan Tuček, CSc 

Oponent/tka:  

Navržené hodnocení: výborně 

 

 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

Jde o přepracovanou diplomovou práci, se kterou autorka neuspěla při červnové obhajobě. Aby bylo 

zřejmé, jak byla práce upravena a dopracována, uvádím některé podstatné pasáže z minulého 

konzultantského posudku (v závorce). V tomto posudku i přes řadu výhrad  jsemdoporučil práci 

k obhajobě s navrženým hodnocením 2-3.  

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována?  

 

Cíl práce, tak jak je uveden v úvodu práce, je trochu nekonkrétní (cituji: práce se věnuje 

prezentovaným mediálním obrazů oblastí, které jsou spjaty s osobním životem ve společnosti- 

s partnerstvím, manželstvím a rodičovstvím….v nejčtenějších lifestylových časopisech pro ženy a 

muže) .Výzkumné otázky jsou uvedeny na str.25 a logicky vycházejí z provedeného rozboru 

teoretických konceptů a současného poznání v dané oblasti. Struktura subkapitol v analytické části 

pak dále konkretitzuje výzkumné otázky do řady dílčí oblasti, kterým se časopisy věnují. Závěry 

z analýzy dat (ročník časopisu Maxim a Joy, metoda kvalitativní analýzy dat) jsou směřovány 

k položeným výzkumným otázkám se určitým zobecňujícím přesahem.Práce je zřetelně 

strukturována, výklad má očekávanou logickou návaznost.  

 

2. Opírá se autorka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné textů. 

 

(Autorka se v teoretické části koncentrovala na dva významné přeložené texty, Baumanovu Tekutou 

modernitu a Lipovetského Soumrak povinnosti. Jejich rešerše vytváří dva koncepty současné situace 

v oblasti zkoumaných vztahů, které jsou klíčem k rozboru obrazů ve zmíněných textech Podobně 

metoda analýzy vychází z jediné cizojazyčné publikace. Je otázka, zda takovéto ukotvení diplomové 

práce je dostatečné a zda je přijatelný rešeršní postup představení konceptů).  

 

V nyní předkládaném textu byla významně doplněna zahraniční i česká literatura, z kterých autorka 

čerpala a výrazně tak rozšířila původně zúžený teoretický rámec výzkumu. V  přehledu o stavu 

současného poznání byly doplněny výsledky z několika tu i cizozemských prací (zpráv či diplomek), 

které se tématem lifestylových časopisů zabývaly. Původně rešeršní charakter výkladu byl nahrazen 

promyšleným výkladem. Je pozoruhodné, v jaké šíři a s jakým nadhledem se podařilo autorce 

doplnit a vlastně nově rozpracovat či ozřejmit teoretické ukotvení výzkumného problému  

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
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analýzy?  

 

(Autorka pracuje s rozsáhlým datovým materiálem (uvádí téměř 1800 stran textu časopisu Maxim, 

resp. 1600 stran časopisu Joy), které byly relevantní k dané tématice a které byly zpracovány 

zvolenou metodou zjišťující výskyty určitých jevů. Text je vhodně doplněn některými údaji ze 

statistik mapující vývoj sňatečnosti, rodinného stavu.) 

 

Nově byly do práce zahrnuty údaje z Mediaprojektu, které rozkrývají socio-demografickou strukturu 

čtenářů obou analyzovaných titulů. Tyto údaje jednak doložily, kdo ve skutečnosti dané tituly 

sleduje, jednak umožnily zamyslet se nad možným dopadem předkládaných obrazů na chování 

populace.  

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autorka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Argumentace vychází z odpovídajícího zpracování dat zvolenou metodou a je v odpovídající míře 

prezentována v textu. 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Ano. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Po formální stránce práce splňuje všechny požadavky kladené na diplomovou práci. Zvláště oceňuji 

čtivost výkladu a gramotný jazyk. 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

(Jeden z cílů práce bylo porovnat výsledky s výzkumem P. Tabery z roku 2007. I když v textu autorka 

upozorňuje na řadu významných odlišností ve výzkumné  metodice, dochází ke zkratkovitému závěru 

„se vybrané závěry dají srovnat“, což není nijak zdůvodněno).  

 

Tento cíl byl po zvážení rozdílností v metodice opuštěn. Výsledky výzkumu jsou v textu sice poměrně 

podrobně uvedeny, ale spolu s  dalšími výzkumnými textu českými i zahraničním vytvářejí přehled o 

stavu současného poznání.  

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Posuďte, do jaké míry jsou vaše zjištění vázaná na české prostředí? Myslíte, že k podobným 

výsledkům a k určitému posunu proti situaci před zhruba 10 ti lety došlo i jinde? 

 

 

9. Celkové hodnocení práce: 

 

Práci doporučuji k obhajobě. Oproti textu, který nebyl obhájen v červnu toho roku, práce doznala 

podstatných změn, která především vycházely z požadavků a připomínek, které zazněly v průběhu 

obhajoby a také z obou posudků. Byla přepracována a podstatně rozšířena teoretická část a 

v návaznosti na ni i přehled současného stavu poznání v dané oblasti. Autorce se podařilo vyřešit a 

napravit závažné nedostatky původního textu. Nově předložená práce je kompaktním textem, který 

splňuje vyšší požadavky na diplomovou práci. Navrhuji hodnocení „výborně“. 

 

Datum:          Podpis: 


