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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? 

Oproti původnímu projektu se částečně změnilo zaměření a název práce – tato změna se mnou byla 

zavčas konzultována a byl jsem změně nakloněn.  

Výzkumné cíle finální verze bakalářské práce jsou přehledně a přesvědčivě formulovány a závěry 

na ně odpovídají. Práce se tedy neodchyluje od svých cílů a je kvalitně strukturována. Jednotlivé 

sekce na sebe dobře navazují (lze zde zejména vyzdvihnout velmi organické zasazení hypotéz 

v teoretické části) a jsou v logické posloupnosti. Všechny esenciální aspekty výzkumu jsou ve 

struktuře reflektovány. Finálně, vhodná délka kapitol/podkapitol a odstavců zde napomáhá celkové 

čtivosti práce.  

 

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

texty? 

Pro daný výzkumný cíl a typ práce je využíváno vhodného množství odborné literatury, která je 

z valné většiny v anglickém jazyce. Lze též říci, že až na drobné výjimky (např. Moffit & Tormey 

2014) jsou autorčiny argumenty postaveny na dostatečně diverzním souboru odborné literatury 

(nicméně pozor na bod č.7 níže). 

 

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

jejich analýzy?  

Kvantitativní obsahová analýza je vhodně zvolený nástrojem pro sběr dat v rámci tohoto výzkumu. 

Zjevné nevýhody tkví v nižší očekávané reliabilitě závěrů díky absenci zkoušek reliability (ať již 

inter či intra-kodérských), nicméně při přihlédnutí k typu práce lze tuto skutečnost zohlednit. Navíc 

je autorka dostatečně transparentní v diskuzi limitací výzkumu a pochválit lze přiloženou kódovací 

knihu (včetně původní verze autorů). Dostatečnou rigoróznost metodologie potvrzuje i to, že 

využívaná kódovací kniha byla publikována v recenzovaném periodiku. Dále je možno ocenit 

přehlednou komunikaci dat skrze grafy a tabulky. Ve finále lze také vyzdvihnout dostatečně velký 

vzorek pro analýzu (n=50/médium). 

 

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

Argumentace závěrů práce na základě zjištěných poznatků je vedena vhodným způsobem a je 

přesvědčivě zasazena do zkoumaného teoretického rámce. Závěrečná sekce by si zasloužila více 

prostoru pro diskuzi výzkumu v širším rámci (tj. studií populismu), ale vzhledem k typu práce se 

jedná spíše o doporučení. 

 

 

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

převzatých? 



 

 

Citační etika autorčiny práce splňuje kladené požadavky a autorčina tvrzení jsou velmi dobře 

odlišena od použitých zdrojů (nicméně pozor na nedostatek v bodě 6.). 

 

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

Formální stránka práce by si rozhodně zasloužila větší pozornost – je zde patrný spěch ke konci 

psaní, a proto lze identifikovat citelné nedostatky, které práci zbytečně ubírají na kvalitě. Zaprvé, 

některá literatura citovaná v textu není přítomná v seznamu použitých zdrojů. Jedná se o Weyland 

(2001), de la Torre (2010), Filc (2011), Panizza (2005), Hawkins (2010) a další. Toto je zbytečná 

chyba, které šlo lehce předejít. Zde se pravděpodobně jedná o případ, kdy autorka využívala 

sekundární přehledový zdroj (který v referencích zmiňuje), ale u citací to nezohlednila. 

Další nedostatek, byť drobného rozsahu, je rozhozené formátování, které zřejmě vzniklo 

převodem do PDF (viz str. 45) – tomuto šlo také snadno předejít dodatečnou kontrolou výstupu.

 Za třetí by si práce zasloužila větší pečlivost u jazykové korektury – na několika místech je 

použit spíše hovorový, nikoliv odborný jazyk („populismus jako takový je na slušné cestě 

k úspěchu“). Toto je také doprovázeno jistou nekonzistencí v používání časů, v kterých autorka o 

výzkumu referuje. 

 

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

jaké). 

Teoretická část autorčiny práce by si v některých segmentech zasloužila větší pozornost. V hlavní 

řadě se jedná o kapitolu 1.2, která diskutuje současné přístupy v odborném studiu populismu. Zde 

by bylo vhodné, kdyby autorka elaborovala, do jakého výzkumného proudu spadá její výzkum. 

Dále by zde bylo na místě se více zaměřit na současnou state of the art literaturu, která zde částečně 

chybí (jako je například Aalberg et al, 2016 & 2019; Rodrik, 2018; Mouffe, 2018; Kaltwasser et al., 

2017; de la Torre 2019), místo využívání některých přehledových sekundárních zdrojů, které 

odkazují na relativně starší literaturu. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

1. Jaké jsou podle autorky nejzásadnější rozdíly a podobnosti mezi tím, jak vnímají populismus 

britští novináři a akademická sféra? 

2. Jaký by byl dle autorky doporučený výzkumný design pro další studie, které by na její práci 

chtěly navázat?  

3. Bylo by na základě zjištěných poznatků možné formulovat doporučení pro klíčové stakeholders 

– britské profesionální novináře? 

 

Celkové hodnocení práce: 

Bakalářská práce Veroniky Vondráškové se věnuje velmi populárnímu výzkumnému tématu, ale 

z perspektivy, která je z velké části v odborné literatuře přehlížena. V poslední dekádě výzkum 

populismu zaznamenal návrat na výsluní, nicméně většina pozornosti je věnována buďto examinaci 

populistické komunikace (například výzkumníky asociovanými s projektem COST Populist 

Communication in Europe) nebo zkoumáním populismu z tzv. ideational perspective, která je 

soustředěna okolo Cas Mudde a Cristobal R. Kaltwasser (exemplifikováno nedávným sborníkem 

Oxford Handbook of Populism).         

 Jak autorka korektně podotýká, existuje zde výzkumná mezera toho, jak je termín 

populismus vnímán mimo akademickou sféru klíčovými subjekty jako jsou profesionální novináři. 

Této problematice bylo věnováno pouze minimum studií, jako je například Bale, Kessel & Taggart 

(2011). Právě tento výzkum stojí v centru pozornosti autorky, která si dala za cíl tento deset let starý 

výzkum replikovat a zjistit, do jaké míry se liší výsledky v britských médií po výrazné transformaci 

tamějšího mediálního prostoru a významných geopolitických změnách (Brexit).   

 Silná stránka autorčiny práce tkví v přesvědčivé komunikaci důležitosti jejího výzkumu, 

která je zakotvena v dobré znalosti relevantní literatury. Chválit lze i vhodné metodologické 

provedení práce (zde je třeba zmínit autorčinu proaktivnost – byla v kontaktu s autory původního 

výzkumu a obdržela od nich doporučení a kódovací knihu).       



 

 

 Dle mého úsudku se hlavní slabina tohoto projektu nachází právě v celkovém přístupu, 

kterým je daný výzkumný problém zkoumán. Je opravdu nejvhodnějším postupem replikovat deset 

let starý výzkum? Od té doby se významně proměnila čtenost jednotlivých Britských médií 

(například díky emergenci online platforem a SNS) a zdá se být promarněnou příležitostí 

nezahrnout do vzorku nejčtenější periodika, jako je např. The Sun (a další bulvární tisk). Dalším 

potencionálně limitujícím faktorem může být autorčina dependence při formulování hypotéz na 

konceptu pravolevé škály politického spektra. Jelikož jinak autorka ve své práci výrazně reflektuje 

širší kontext Brexitu, nebylo by vhodnější zkoumaná média kategorizovat a výsledky analyzovat 

v této perspektivě, či zohlednit další dodatečné charakteristiky (média vlastněná oligarchy x 

nezávisle financovaná x veřejnoprávní; anti-systémová média x mainstream x komunitní média; 

broadsheets x tabloids; cosmopolitan x communitarian atd.)? Nicméně je třeba dodat, že v kontextu 

práce bakalářského typu se jedná o pragmatické řešení a moji připomínku lze chápat spíše jako 

doporučení do budoucna. 

 I přes výše zmíněné nedostatky zejména formálního charakteru prokázala autorka schopnost 

vedení vlastního výzkumu. Práce jako taková je zdařilá a lze ji proto doporučit k obhajobě a 

hodnotit známkou velmi dobře (od stupně A práci v podstatě dělí pouze problémy zmíněné v bodě 

6). Práce Veroniky Vondráškové je vítaným příspěvkem do studia médií a populismu a bylo by jistě 

velmi přínosné, kdyby se autorka této důležité problematice věnovala i nadále. 

 

 

Datum: 18.5.2019         Podpis: 


