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Základní charakteristika práce. 

Jedná se o diplomovou práci z oboru sociologie, která má – vzdor svému názvu – převážně 

teoreticko-historický charakter.  

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

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

Práce je velmi široce, možno říci – extenzivně, koncipovaná. Její obsah se skládá z několika 

tematických okruhů, z nichž každý sám o sobě představuje určitý soubor otázek, analýz a závěrů. 

 

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

Jedná se o typ práce, pro který jsou vedle extenzivnosti charakteristické i určité interdisciplinární 

přesahy. Z tohoto důvodu nelze v tomto případě hovořit o aplikaci nějaké jedné metody či o 

jednotném postupu řešení. 

 

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

text konzistentní celek? 

Jednotlivé části práce, i když jsou obsahově a tematicky poněkud různorodé, nakonec vcelku 

logickým způsobem vyúsťují v závěrečné kapitole o výzkumu veřejného mínění v Číně, která 

představuje z hlediska názvu práce klíčový problém a dominantní téma.  

 

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

strukturu? 

Práce je napsána jasně a přehledně. Výklad je uspořádaný a srozumitelný. Obsahová struktura práce 

má svou logiku. 

 

OBSAH PRÁCE 

 

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

autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 
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Těžiště práce spočívá ve výkladu, jenž má teoreticko-historický charakter. Autorka se postupně 

zabývá problematikou počátků studia veřejného mínění, funkcí výzkumu veřejného mínění ve vztahu 

k politice a propagandě, civilizačními předpoklady čínského vývoje, moderními čínskými dějinami a 

nakonec i reflexí výzkumu veřejného mínění v soudobé Číně.  

 

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

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

I když je dominantním tématem výzkum veřejného mínění v Číně, nelze hovořit o tom, že by práce 

měla nějakou vysloveně „empirickou část“. Kapitola zabývající se těmito výzkumy má charakter 

studie založené na teoretickém vyhodnocení sekundárních pramenů. 

 

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). 

Diplomová práce poskytuje zajímavý a informačně poměrně bohatý vhled do zkoumané 

problematiky. Závěry práce jsou vyvozeny z využitých pramenů přiměřeným způsobem. 

 

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.) 

Z formálního hlediska považuji text hodnocené práce za uspokojivý. 

 

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

literatura, datové zdroje,…) 

Určitý problém spočívá v tom, že autorka je odkázána na anglicky psané prameny, tzn. není schopna 

recipovat původní studie psané v čínském jazyce. 

 

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

příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

K celkově solidní jazykové úrovni práce mám jednu zásadní výhradu, a ta se týká transkripce čínských 

jmen. Pokud vím, není u nás zatím zvykem psát jména známých čínských vůdců a politiků v anglickém 

přepisu. Anglicky psaná jména jako Mao Zedong, (Mao Ce-tung), Chiang Kai-shek (Čankajšek), Zhou 

Enlai (Čou En-laj), Deng Xiaoping (Teng Siao-pching), Jiang Zemin (Ťiang Ce-min), Lin Biao (Lin Piao) aj. 

působí v česky psaném textu poněkud bizarně a možná i nechtěně komicky. Zároveň do určité míry 

zpochybňují autorčinu dostatečnou kompetenci, pokud jde o čínskou tematiku.  

 

Celkové hodnocení práce 

Práce se zabývá u nás neznámou problematikou. Její informační přínos je obohacující. Autorka při 

zpracování textu prokázala značnou míru erudice. Ze všech těchto důvodů hodnotím diplomovou 

práci Lucie Smolařové jako velmi dobrou. 
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