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Jakkoliv mne to plní rozpaky, jsem nucen k tomuto posudku předeslat úvod týkající se geneze 

hodnocené bakalářské práce a situace, v níž posudek vzniká.  Bakalářská práce je přepracováním 

pojednání, které předtím nebylo u státní zkoušky dvakrát obhájeno. První verze bakalářské práce 

měla jiného vedoucího. Druhou verzi  jsem dostal k dispozici teprve jako celek a jen krátce 

před lhůtou odevzdání. Tento diplomantův krajně problematický přístup  se opakoval i nyní:  

úpravy textu se mnou až na jednu rámcovou zprávu o zamýšlených změnách nekonzultoval a až 
krátce před lhůtou odevzdání práce mi  – s  omluvou, že „opět zapomněl průběžně mi posílat 

vypracované části“  – zaslal první dvě kapitoly a úvod ke třetí kapitole. V tak krátké době jsem 

ovšem nebyl s to zaslat studentovi své komentáře atp.  I u této verze pojednání se tedy nacházím 

v krajně nekomfortní situaci, kdy sice jsem vedoucím bakalářské práce, její podobu jsem ale kvůli 

studentově přístupu nemohl doporučeními atp. konkrétně ovlivnit více, než se naposledy stalo 

v mém – velmi kritickém – posudku druhé (posléze neobhájené) verze bakalářské práce na jaře roku 

2018.  
 
1. OBSAH A CÍL PRÁCE: 
 
Bakalářská práce je pokusem analyzovat mediální obraz Strany nezávislosti Spojeného království 
(dále též UKIP) v období od 1. ledna do 23. června 2016, tedy v době před referendem o setrvání 
Velké Británie v Evropské uni, ve třech britských bulvárních denících: Daily Mail, The Daily 
Mirror  a The Sun. Autor se rovněž věnuje fenoménům pravicového populismu a euroskepticismu.  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ: 
 
Předložené pojednání obsahuje všechny náležitosti požadované od daného typu kvalifikačních 
prací.  Co se týká zdrojů k teoretické a metodologické stránce mediální analýzy, ty jsou zvoleny 
uspokojivě. Jen škoda, že student ve své interpretaci empirických zjištění dostatečně nezohlednil 
zaprvé specifika bulvárního tisku, zadruhé zvláštnosti bulvárního tisku britského, který je 
v mnohém odlišný od tabloidů kontinentální Evropy. 
Co se týká autorových zdrojů při představení politické strany UKIP, je velkou slabinou, že se 
v příslušné podkapitole neopírá o odbornou literaturu, ale o jen masmediální texty a některé 
prameny (s. 3–4). 
Ohledně fenoménů populismu a krajní pravice diplomant sice odkazuje také na relevantní zdroje 
a uvádí některé výstižné definice atp., problémem ale je, že se mu místy nepodařilo zcela překonat 
problémy předchozích verzí svého pojednání, kdy mísil charakteristiky UKIP a soudy 
o masmédiích. Tyto matoucí pasáže se nyní nacházejí například na s. 2 a 24.  Místy opravdu velká 
formulační neobratnost je vůbec jedním z největších nedostatků hodnocené bakalářské práce, 
vyskytuje se i v tak klíčových částech, jako je formulace výzkumné otázky (s. 2) nebo začátek 
závěru (s. 24). Předpokládám, že to do značné míry pochází  z časového stresu, v němž student 
na textu pracoval.  To jej ale samozřejmě nijak neomlouvá. 



U empirické analýzy, kterou T. Rukavička zpracoval se zjevným – a chvályhodným – elánem, je 
závažným problémem to, že nedostatečně  pochopil problematiku mediálních rámců. Označuje 
za ně dva značně široké pojmy euroskepticismus  a populismus (jako třetí kategorii stanovil 
doplňující skupinu „ostatní rámce“), aniž by je pro potřeby, postup (operacionalizaci) a průkaznost 
analýzy dostačně objasnil.  Místy je zjevné, že diplomantovi pojem mediálního rámce občas 
splýval s tématem nebo podtématem článku (srov. např. zmínku o „imigraci a osobě Nigela Farage“ 
na s. 23).  
Pochvalu si zaslouží studentova snaha svá zjištění vizualizovat, někdy ovšem chybí bibliografické 
údaje k datům uvedeným v  tabulkách (např. na s. 19). 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 
 
Jak uvedeno, student rukopis zcela zjevně dokončoval ve velkém  stresu. Přispělo to k  tomu, 
že formální a jazyková stránka jeho bakalářské práce je velmi slabá. V textu je veliké množství 
pravopisných a písařských chyb (např. na s. 7, 8, 22, 23 nebo 24, často se na jedné stránce vyskytují 
tři i více takové chyby).  
Diplomant nesjednotil zápis bibliografických údajů. Některé jsou navíc neúplné; občas uvádí 
různým způsobem bibliografický odkaz na tentýž zdroj (srov. např.  poznámky pod čarou č. 27 
a 33). Nedostatkem je také to, že nejsou očíslovány přílohy a že na ně autor v textu neodkazuje. 
Je to škoda tím spíše, že příprava příloh byla nepochybně velmi pracná.    
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 
 
Navzdory množství výše uvedených dílčích výhrad konstatuji, že Tomáš Rukavička prokázal 
obstojné schopnosti analýzy i strukturace pojednávané látky.  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 
 
K obhajobě zaprvé doporučuji, aby Tomáš Rukavička vysvětlil koncept mediálních rámců a jejich 
analýzy důkladněji a přesněji, než jak to učinil v bakalářské práci.  Zadruhé navrhuji, 
aby na několika konkrétních příkladech uvedl, jaké konkrétní rysy novinových článků jej vedly 
k tomu, že jim přisoudil atribut mediálního rámce „euroskepticismus“ nebo „populismus“.  
 
6. DOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA: 
 
Bakalářskou práci Tomáše Rukavičky doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou E.  
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