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POSUDEK  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: oponentský 

Autor/ka práce:  Kristýna Mixová 

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

ženy a pro muže. 

Vedoucí práce: Milan Tuček 

Oponent:  Josef Kandert 

Navržené hodnocení: výborně 

 

 

 

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

podle níže uvedených kritérií. 

 

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

strukturována? 

Cíl práce je jasně definovaný a závěry jsou s ním v souladu. Text má logickou strukturu, autorka se 

vyjadřuje jasně a srozumitelně. 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

Autorka se ve svých východiscích opírá o starší studie věnované stejnému problému (např. Tabery) 

a používá všechnu relevantní literaturu; v jejím rámci i cizojazyčné práce. 

 

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

analýzy?  

Metoda zpracování dat je v pořádku, totéž platí i samotných datech – tedy o článcích obou časopisů 

(Joy, Maxim). 

 

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

Závěry vyplývají z logických argumentů. 

 

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

V předložené studii se řádně cituje. 

 

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

Po formální stránce je diplomová práce v pořádku, text je bez chyb a psaný slušnou češtinou. 

 

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

Žádné. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

Obsahová analýza by byla zajímavější, kdyby si autorka uvědomila, že každý článek má svého 

autora a každý z časopisů své redaktory, vydavatele a majitele. Byl by to sice jiný výzkum než jaký 

vytyčují cíle v úvodu, ale by to asi ještě zajímavější. Tato poznámka nemá vztah k mému 

hodnocení; spíše ji směřuji k budoucí činnosti autorky. 
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Celkové hodnocení práce: 

Oproti předešlému textu Kristýna Mixová na své diplomové práci dále pracovala a vylepšila ji. 

Svou diplomovou prací dokázala, že je schopná samostatné badatelské práce; nabídla čtenáři 

dobrou případovou studii. Text „Obrazy partnerství...“ atd. doporučuji k obhajobě a navrhuji 

hodnotit jako VÝBORNÝ. 
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