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Základní charakteristika práce. 

Diplomová práce z oboru sociologie má teoreticko-empirický charakter. Je zaměřena na problematiku 

stratifikačních specifik používání internetu. 

 

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Práce je z koncepčního hlediska dobře rozvržená. Má zřetelně formulovaný cíl a výzkumné otázky. 

 

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Text je sepsán pečlivě a přehledně. Jsou v něm jasně a vcelku transparentně vyložena východiska, 

sledované otázky i metodologický postup řešení.  

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, vytváří 

text konzistentní celek? 

Obě části práce – teoretická i výzkumná – jsou zpracovány adekvátním způsobem. Teoretická část je 

koncipovaná podstatně šířeji, než výzkumná část, ale obě tyto části spolu tvoří soudržný celek a 

dobře na sebe navazují.  

Pokud jde o koncepci práce, mám k ní dvě poznámky: 

a) Klíčovými pojmy diplomové práce jsou termíny „nový kulturní kapitál“ a „tradiční kulturní kapitál“. 

Vím, že autorka mohla pracovat pouze s dostupnými daty WIP a opírat se jen o otázky, které nabízel 

tento dotazník, přesto se nemohu zdržet názoru, že „operacionalizace“ (pokud to tak lze vůbec 

nazvat) těchto dvou pojmů prostřednictvím dvou dvojic výroků, tak jak je to předvedeno na str. 37, je 

po mém soudu velmi problematická a chabá, a na této problematické a chabé konstrukci pak ale 

bohužel spočívá celá argumentační váha analýz a diskuse, které jsou obsahem 5. analytické části 

diplomové práce.  Pokud bych přeci jen připustil, že návštěva divadla, muzea a koncertů vážné hudby 

může uspokojivě indikovat „tradiční kulturní kapitál“ (i když i o tom by se dalo diskutovat), pak 
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„měření“ „nového kulturního kapitálu“ čistě a jen přes aktivní trávení volného času mi připadá velmi 

problematické. 

 

b) Je podle mého názoru škoda, že se autorka v závěrečných pasážích práce označených jako Diskuse 

a Závěr nevrátila explicitním způsobem k hypotézám formulovaným na str. 31 a 32. Z koncepčního 

hlediska by po mém soudu práce vypadala přesvědčivěji, pokud by se Diskuse a Závěr vztahovaly 

výslovně k hypotézám, které byly formulovány na začátku výzkumu. 

 

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce přehlednou 

strukturu? 

Text práce je formulován srozumitelným a logickým způsobem; dobře se čte. Struktura práce je 

logicky uspořádaná. 

 

 

OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, vhled 

autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Teoretická část práce je zpracována svědomitě a přehledně. Protože se zabývá dvěma tematickými 

oblastmi – otázkou vymezení kulturního kapitálu a problematikou nerovnosti k užívání internetu – 

má tato část práce dosti extenzivní záběr.  

Pokud jde o vymezení kulturního kapitálu, zdá se mi, že text – i když má z formálního hlediska povahu 

jakési diskuse nad koncepcí Pierra Bourdieua – dosti málo reflektuje pravou povahu Bourdieuova 

přístupu, v němž je kulturní kapitál (zejména inkorporovaný kulturní kapitál) v první řadě kapitálem 

„vzdělanostním“, tj. vzděláním, kterého jedinec dosáhnul vlastní pílí a vlastním studiem. 

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem k cíli 

práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Matematicko-statistické analýzy dat jsou provedeny pečlivě, přehledně a na adekvátní odborné 

úrovni. 

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických analýz, 

provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení výzkumných 

otázek, naplnění cílů práce). 

Závěry práce působí přehledně, přesvědčivě a logicky, i když jsou možná poněkud banální a v principu 

dobře předvídatelné. Chybí mi v nich explicitní zmínka o vstupních hypotézách a výsledcích jejich 

testování. 

 

 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-162 tis. 

znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora od převzatých, 

seznam literatury atd.) 
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Práce je z formálního hlediska v pořádku. 

 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, zahraniční 

literatura, datové zdroje,…) 

Informační zdroje byly využity přiměřeným způsobem. 

 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, označení 

příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Jazyková a stylistická úroveň práce je velmi dobrá. 

 

 

Celkové hodnocení práce 

Diplomová práce Aleny Chrobákové je celkově velmi kvalitní. Hodnocení se pohybuje mezi známkou 

velmi dobrou až výbornou v závislosti na obhajobě. 

 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

V čem spočívá rozdíl mezi tradičním a novým kulturním kapitálem a jaký to má vztah ke koncepci 

Pierra Bourdieua? 

 

 

Datum:  24. 8. 2015 

 

Podpis: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 


