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Autor předkládané rigorózní práce Otevřená a skrytá předpojatost na stránkách českých 

deníků a týdeníků během televizní krize v ČT. Kvantitativní a kvalitativní výzkum se rozhodl 

zkoumat, zda a nakolik se projevilo stranění, resp. postojová předpojatost (bias) ve vybraných 

českých tištěných médiích při referování o tzv. televizní krizi v roce 2000 (či naopak, jak se 

média snažila blížit normativnímu nároku neutrality, resp. objektivity).  

Autor předložil v teoretické části vcelku promyšlený text, ve kterém s využitím prostudované 

literatury vykládá jednotlivé klíčové pojmy a přístupy. V analytické části pak nabízí 

kvantitativní obsahovou analýzu vybraných médií a jejich kvalitativní (diskursivní) 

interpretaci.  

Přes celkově přijatelný dojem z výsledného textu nelze přehlédnout, že práce vykazuje 

některé slabiny věcné, metodologické i formální povahy.  

Zcela bez metodologického zakotvení zůstává kapitola 1.1, ve které autor nabízí pokus o 

popis tzv. televizní krize. Hledá její „kořeny“, nabízí její „vyústění“ a předkládá popis 

„stručně den po dni“. V nejmenším se však nezabývá tím, jak při tomto spontánním 

historiografickém pokusu postupoval. Z výsledku je přitom zřejmé, že zůstal závislý na 

poměrně omezeném počtu zdrojů, a to včetně popkulturních memoárů, jako je Kašparová 

2001 nebo Dvořák 2001, které využívá vskutku bohatě. 

Zcela mimo zaměření práce se ocitá podkapitola 1.2.3 nazvaná „Mohou se recipienti úspěšně 

bránit předpojatosti aneb „Moc médií““, v níž se autor vzdaluje tématu a bez zjevného 

důvodů a bez dalšího využití v práci se věnuje recepci mediálních dělení. 

Seznam literatury je vcelku reprezentativní, ale zarážející vzhledem k tématu je, že chybí titul 

Gunter, B. (1997): Measuring Bias on Television. Luton: John Libbey Media, který se sice 

soustřeďuje na televizi, ale obsahuje dosti poučnou diskusi k samotnému pojmu a metodám 

jeho zjišťování. 



Poněkud nejasný je vztah mezi tímto předloženým textem rigorózní práce a předcházející 

diplomovou prací na stejné téma, o níž se autor zmiňuje na s. 21. Soudím, že diplomová práce 

by měla být přinejmenším zařazena do seznamu literatury – tam ale není – a autor by se měl 

vztahu textu výchozího a nového věnovat zevrubněji. 

Práce poněkud trpí občasnými publicisty (např. „Limity, které měla kvantitativní metoda, 

může prolomit druhá, kvalitativní část práce“, s. 21). Publicistické ladění má ostatně i 

autorova snaha o nabízení stručných chronologií (nejen již zmíněný popis krize „stručně den 

po dni“, ale také „krátké dějiny ideologie“, s. 48-49, která ovšem žádný historický výklad 

nenabízí). Publicisticky působí i některé nepodložené soudy („…dodnes přetrvává představa 

o televizní krizi jako o události, která měla za cíl ovládnout Českou televizi politiky…“, s. 

172). 

Na okraj textu poznamenávám, že mě nepřipadl vhodný hovorový tvar „svojí“ v poděkování 

(s. 5). Mírně rušivě působí i rovina osobní zpovědi autorovy stran jeho politické inklinace (s. 

18). I když analytik jistě není „situován vně diskurzu“ a v tradici kritické sociální vědy si toho 

je vědom, vyrovnávat tuto danost deklarací vlastního světonázoru je až příliš schematické 

ohrazení, které ve svém důsledku podsouvá interpretační rámec pro čtení předkládaného 

textu.  

Závěrem konstatuji, že jde o práci, která po formální stránce odpovídá nárokům kladeným na 

kvalifikační práce předkládané v rámci rigorózního řízení a po obsahové a metodologické 

stránce je stále ještě v zásadě vcelku přijatelná, a proto – by´t s rozpaky – ji doporučuji 

k obhajobě. 
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