
 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd    

Institut sociologických studií, Katedra veřejné a sociální politiky www.fsv.cuni.cz  

U Kříže 8, 158 00 Praha 5 / iss.fsv.cuni.cz / vera.tomandlova@fsv.cuni.cz / +420 251 080 455 1/2 

 

POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Typ posudku: posudek oponenta 

Autorka práce: Simona Švajlenková 

Název práce: Proměny sociální konstrukce českých politických stran v období 

2004– 2016: Analýza médií perspektivou sociální konstrukce cílových populací 

Autor posudku: Ing. Mgr. Olga Angelovská 

 

Vzhledem k opakované nízké volební účasti považuji téma sociální konstrukce českých 

politických stran za aktuální. Autorka ve své bakalářské práci mapuje proměnu sociální 

konstrukce českých politických stran v posledních letech.  

 

K hlavnímu cíli „identifikovat proměny sociální konstrukce českých politických stran 

v období 2004–2016.“ (str. 17) si autorka stanovila čtyři výzkumné otázky. V práci byl 

cíl naplněn a na otázky autorka uspokojivým způsobem odpověděla.   

 

Bakalářská práce vychází z teorie sociální konstrukce cílových skupin. V teoretické 

části (kapitola 2) autorka krom popisu samotné teorie i zdůvodnila oprávněnost jejího 

výběru pro daný případ. Celá teoretická kapitola je kvalitně zpracována a svědčí o 

autorčině schopnosti pracovat s klíčovými českými i zahraničními zdroji. V této části 

autorka popsala původní i nový policy design.  

 

Autorka si pro svou práci dobře zvolila kvalitativní design výzkumu, konkrétně 

případovou studii. Ke sběru dat autorka využila metodu analýzy médií, kdy analyzovala 

články z nejčtenějších médií za třináctileté období. Oceňuji, že autorka nezapomněla při 

výběru médií na zohlednit i jejich vlastnictví, vzhledem k provázanosti některých médií 

na politiky. Analýza textu je postavena na diskurzivní analýze. Autorka využila i 

kvantitativní analýzu textu, ale pouze okrajově pro dokreslení celkového obrazu vývoje 

diskurzu. 

 

Celou analytickou část považuji za kvalitně zpracovanou. V úvodní části autorka 

zachycuje zkoumanou problematiku kvantitativně a ověřuje některé své předpoklady 

ohledně vývoje počtu článků k tématu v tištěných a online médiích a kvantitativně 

zachycuje vývoj témat v čase. Poté již přechází na kvalitativní zachycení diskurzu a 

definuje jejich základní typy i proměny v čase. V závěru kapitoly pak zařazuje politické 

strany podle mezi uzurpátory (str.38). 

 

V závěrečné kapitole autorka shrnuje své poznatky. Možná by nebylo na škodu odlišit 

část věnující se diskusi poznatků do zvláštní kapitoly.  
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Struktura práce je přehledná, kapitoly na sebe logicky navazují, téma dále 

rozpracovávají a celá práce směřuje k naplnění cíle. Ve své práci autorka prokazuje 

stylistickou dovednost, text je správně formátovaný a citace odpovídají normě. 

 

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

známkou „A“. 
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