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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? 
 
Práce je strukturována dobře, tři hlavní výzkumné otázky jsou jasné: Jak jednotlivé britské deníky 
využívají termín populismus? Jak se změnilo využívání termínů „populismus“ a „populistický“ 
v britských seriózních denících oproti r. 2008? Jak ovlivňuje ideologická preference (levice / pravice) 
jednotlivých deníků využívání tohoto fenoménu? Odpovídají jim i podrobné závěry. Autorka zvolila 
dobrou strategii, kdy replikuje po deseti letech výzkum provedený v r. 2008. Zaprvé tak zajišťuje 
kvalitní metodologii, za druhé může provádět srovnání v čase, což práci dodává nový rozměr.   
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
 
Ano, autorka se opírá o dostatek relevantní, cizojazyčné literatury. Okrajovou poznámkou by snad 
bylo jen to, že oproti tvrzení autorky přece jen existuje vícero odborných textů na podobné téma než 
jsou pouze citované studie, pozornost by si zasloužil například článek Wettstein, M. et al. (2018). 
News Media as Gatekeepers, Critics, and Initiators of Populist Communication: How Journalists in 
Ten Countries Deal with the Populist Challenge. The International Journal of Press/Politics.  
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?  
 
Autorka analyzovala úctyhodný počet článků (200), ocenit se určitě musí i to, že kontaktovala 
autory deset let staré studie, kterou chtěla využít pro komparaci, a získala od nich kódovací knihu, 
kterou potom mohla využít. Mám jedinou zásadní výtku - z textu bohužel není zřejmé, jak probíhal 
výběr článků pro analýzu. Zatímco v původní studii se analyzovaly všechny články, kde se vyskytly 
termíny „populism“ a „populist“, autorka píše, že použila „systematický výběr“ a má přesně 50 
článků pro každý deník. Jak však konkrétně výběr probíhal? Jak byl vybrán vzorek padesáti pro 
každý deník? To by měla autorka vysvětlit v diskuzi. 
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
 
Autorka předkládá vlastní kvantitativní data, která srovnává se starší studií z r. 2008, která využila 
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tutéž metodologii. Předkládá tedy kvalitní argumenty na podporu svých závěrů. 
 
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?      
 
Odkazový aparát je v pořádku až na několik nesrovnalostí, kdy citovaný zdroj chybí v seznamu 
referencí (Barr et al. 2017: 5-7, str. 12 bakalářské práce), nebo je uveden špatně rok (Schrauwen 2018, 
v seznamu referencí jen Schrauwen 2017). Na str. 14 bych korigovala autorčin překlad díla On 
Populist Reason (E. Laclau), namísto „O populačním důvodu“ by bylo zřejmě vhodnější „O 
populistickém rozumu“, případně „O populistickém myšlení“. Co se týče jazyka, práce zasloužila 
pečlivější jazykovou korekturu, najdou se překlepy, chybějící čárky i gramatické chyby. Ne úplně 
šťastné je označování deníků jako „intelektuální“, vhodnější je „seriózní“ (oproti „bulvárnímu“). 
V hypotéze 1 se potom opakovaně objevuje spojení „využívání označení populistický k referování 
Konzervativní strany“ - česky správně je „referování o Konzervativní straně“.   
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
 
Jednou z předností předloženého textu je poměrně obsáhlá teoretická část, kde autorka srovnává 
různé definice a konceptualizace populismu. Nadbytečné je naopak tvrzení v závěru: „Ani tato 
práce nepřišla s objevným zjištěním, jak by se definitivně mohl tento fenomén definovat.“ Cílem 
přitom nebylo hledat jednu zastřešující definici a dokonce ani analyzovat populistický diskurz 
samotný, nýbrž pouze výskyt a užití tohoto slova v žurnalistických textech. Podobně nadbytečné je 
tvrzení, že „britské deníky, ať již levicové nebo pravicové, kvalitně reflektují dění ve světě“ - to 
autorka nezkoumá a k takovému závěru nemá odpovídající data. 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
 

• Jak konkrétně probíhal systematický výběr 200 článků, s nimiž autorka pracovala? Jak byl 
vybrán vzorek padesáti pro každý deník? 
 

• Jak si autorka vykládá své zjištění, že středové deníky využívají termíny populism a populist 
významně častěji než deníky krajně levicové či pravicové? 

 
• Autorka v závěru hodnotí jako zarážející, že termín populismus se ve vztahu k Brexitu 

objevil jen v pětině článků (22 %). Jak si to vyložit? Proč sledované britské deníky 
nepoužívaly pro Brexit label „populistický“? 

 
 
Celkové hodnocení práce: A 
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