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Jméno a příjmení autorky bakalářské práce: Simona Švajlenková 

Název bakalářské práce: Proměny sociální konstrukce českých politických stran 

v období 2004-2016: Analýza médií perspektivnou sociální konstrukce cílových populací 

Typ posudku: posudek vedoucího 

Autor posudku: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. 

Věcný přínos práce a její přidaná hodnota; 

Předložená bakalářská práce Simony Švajlenkové se zabývá problematikou proměny sociální 

konstrukce českých politických stran v období 2004-2016. Zvolené téma je s ohledem na 

dekonsolidaci českého stranického sytému a diskuze o regulaci politických stran aktuální a relevantní 

v oboru politologie a veřejná politika.  

Přínos práce spatřuji především ve zjištění vývoje sociální konstrukce v daném období a interpretaci 

tohoto vývoje prostřednictvím teorie sociální konstrukce cílových populací (SKCP – Social 

Construction Framework). Mimoto práce představuje, s ohledem na bakalářskou úroveň, i 

pozoruhodný příklad promýšlení aplikace teoretického rámce. 

Celkově práce představuje zdařilé propojení teoretické perspektivy a věcné problematiky se 

zajímavými zjištěními, které by bylo vhodné zpřístupnit širší odborné komunitě například formou 

publikace.  

 

Strukturace práce; 

Práce je strukturována formou odpovídající požadavkům na bakalářskou práci. Nejprve jsou 

představena teoretická východiska v podobě SKCP a nastíněn náhled na problematiku nastavení 

veřejné politiky regulující strany, politické strany v českém kontextu a role médií v sociální konstrukci. 

Následně bakalantka diskutuje metodologii práce (cíle, otázky, metody sběru a analýzy dat). Po té 

prezentuje a interpretuje výsledky své analýzy médií ve vztahu k sociální konstrukci politických stran. 

V závěru je představeno shrnutí získaných poznatků v souladu s položenými otázkami a formulovány 

výhledy dalšího bádání. V rozvržení práce dále oceňuji zařazení příloh, která se vztahují k prováděné 

analýze médií.  

Dle mého názoru je zvolená struktura a koncepce práce jasná a přehledná a prezentace obsahu na sebe 

plynule navazuje, což je potřebné ocenit. 

 

Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení; 

Stanovení a formulace výzkumných otázek odpovídá jak zvolenému tématu, tak použitému 

analytickému rámci. Otázky jsou formulovány jasně a přehledně a v práci je na ně odpovídáno, i když 

otázky ze str. 17 by mohly být zodpovězeny v textu jasněji.  

Formulovaný cíl jsou také v souladu s řešeným problém a zaměřením práce a rámcově odpovídá 

poleženým otázkám.  

 

Propracování a aplikace teoretických východisek a přístupů; 

Propracování a aplikace teoretických východisek a přístupů odpovídá úrovni bakalářské práce a je 

zdařilé. Z práce vyplývá, že bakalantka obsáhla rozebíraná teoretická východiska a že se je snažila 

aplikovat na zvolenou problematiku. Konzistentnost práce se projevuje ve snaze o propojení teoretické 

a analytické části práce. To by mohlo být na některých místech provázanější. Nicméně to celkově 

přispívá i k tomu, že se nejedná o pouhý popis zkoumané problematiky, ale i její nahlížení a interpretaci 

prostřednictví zvoleného teoretického rámce.  

 

Metodologický přístup a aplikace jednotlivých metod; 

Metodologická rovina práce je pozoruhodná především tím, jak propracovává analýzu médií 

v souvislosti s SKCP. Zde bych rád ocenil její nadstandardní diskuzi jak a proč používat kvalitativní a 

kvantitativní metody. Také bych rád ocenil  i velmi zdařilou argumentaci pro požití diskurzivní analýzy 

pro určení, jak vyznívá sociální konstrukce. Ze samotných přídavných jmen, jak navrhuje SKCP, to 

nemusí být vždy zřejmé a je potřebné interpretovat celkový kontext textu.  
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Metodické zpracování práce více než dostatečně odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou 

práci. 

 

Využití literatury a dat; 

Bakalantka v práci v dostatečné míře využila odborné literatury a dat a celkově v tomto ohledu odvedla 

velmi dobrou práci. Mimoto oceňuji její práci se zahraniční literaturou u teoretických východisek. 

Zřejmě nejdiskutovanějším problémovou oblastí může být velikost vybraného vzorku k analýze. Mohl 

by být větší, ale dle mého názoru je dostatečný pro bakalářskou práci a bakalantka přesvědčivě 

argumentuje, proč vybrala vzorek tak, jak vybrala. V této schopnosti podrobněji představit a zdůvodnit 

svůj postup spatřuji pozoruhodný aspekt práce, který je hoden ocenění.  

V práci bych ještě uvítal větší využití poznatků z provedené analýzy, protože mi přijde škoda, že 

pečlivě provedená analýza není zcela prezentována. Například by mohla být větší pozornost věnována 

vývoji příspěvků v jednotlivých médiích apod.  

Také by podle mého názoru bylo vhodnější rozdělit seznam literatury na primární prameny a 

sekundární literaturu. 

 

Věcná správnost a přesvědčivost argumentace; 

V oblasti věcné správnosti použitých údajů a argumentů jsem nenalezl žádný významný prohřešek. 

Sice se v práci vyskytují určité stylistické nepřesnosti či spíše neobratnosti, například v úvodních 

odstavcích, ale ty podle mne nejsou závažným problém a jsou pochopitelné s ohledem na bakalářskou 

úroveň práce.  

Přesvědčivost argumentace považuji za dobrou a odpovídající bakalářské úrovni. Zde bych rad ocenil 

vlastní interpretační vhled v analýze poznatků.  

 

Stylistika a formálního zpracování (citace, grafická úprava atd.). 

Práce představuje obvyklý standard v oblasti citací a snaží se držet požadované citační normy. Také 

grafická úprava splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. V práci také neshledávám nedostatky 

vůči standardům požadovaným na formální úpravu bakalářské práce na  UK FSV.  

 

Na závěr bych ještě rád stručně zhodnotil průběžnou práci bakalantky. Bakalantka pravidelně 

konzultovala a zapracovávala připomínky, které jsem k její práci vznášel. To se podle mne projevilo i 

na výsledné velmi dobré propracovanosti a provázanosti textu. Také musím ocenit jejího osobní 

iniciativu a schopnost vlastního kritického a tvořivého myšlení, které jí dovedly k nadstandardnímu 

zpracování práce.  

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou 

„A“ či „B“ podle výkonu u obhajoby.  

 

Otázky k obhajobě:  

K čemu nám mohou posloužit poznatky obsažené ve Vaší práce? 

 

 

Datum: 7. června 2019   Podpis: 
        PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. 


