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1) Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu BP? 

☐Ano, případné odchýlení je velmi omezené a práci prospívající 

☐Je patrné určité odchýlení, ale toto je vhodně vysvětleno v práci 

☒Práce se výrazně odchyluje od projektu (v cíli, struktuře, či metodologii), vysvětlení buď chybí, 
případně je neakceptovatelné 

V případě volby třetí možnosti stručně rozveďte:  

Student se k odchylce od tezí vyjadřuje v jednom odstavci na str. 10. Zde vysvětluje, že zatímco jeho 
původním záměrem bylo zkoumat vztah mezi médii a politickým smýšlením, práce se nakonec věnuje 
vztahu mezi médii a politickým chováním. Přestože ani zdůvodnění neznalosti dostupnosti dat a 
metodologie v době tvorby tezí není zcela přípustným důvodem pro zásadní změnu charakteru práce, 
zdůvodnění se především nijak netýká dalších zásadních odlišností. Například samotný název práce 
slibuje odhalení vlivu médií na politické smýšlení obyvatel České republiky po roce 1989, ale finální 
analýza je založena na jediném datasetu z roku 2013. V předběžné struktuře práce je přislíbeno 
definování médií či sociálních sítí, zájem o marketing v politických stranách nebo nátlakové metody 
v médiích – nic takového se ale v práci vůbec neobjevuje. Zdá se jako velmi pravděpodobné, že 
student si zvolil velmi ambiciózní výzkumnou otázku a téma, které si ale předběžnou rešerší nijak 
neprověřil a od počátku prací byl nucen zásadně měnit charakter výzkumu. 

2) Hodnocení formální stránky práce (vyberte z nabízených hodnocení A-F) 

Odpovídá rozsah práce požadavkům (min 30 NS) ANO 
Je práce strukturována do navazujících logických celků s ohledem na 
definovaný cíl (výzkumnou otázku) práce? 

C 

Jazyková a stylistická úroveň práce D 
Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

D 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků D 
Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) E 
Celkové hodnocení formální stránky práce D 
 



Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Bakalářské práci zcela schází propojení teoretické a praktické části. To dokazuje autor na str. 27, kde 
tvoří „premisu“ výzkumu a odkazuje se na „intuici“, ale nijak nevyužívá předchozí strany obsáhle 
popisující dosavadní stav poznání. Teoretická část má navíc zásadní trhliny v kvalitě zpracování – 
obsahuje hodnotící soudy (viz „práce je velmi komplikovaná“ na str. 20), zbytečné poznámky (viz 
„tým výzkumníků, který studii prováděl si myslí, že právě tento výzkum je tím správným“ na str. 11) 
nebo nicneříkající souhrn všech hypotéz (viz str. 19). S ohledem na stylistiku je zarážející, že se 
uprostřed českojazyčných vět objevují anglickojazyčné výrazy (viz např. „media exposure“ na str. 22). 
Práce navíc obsahuje řadu překlepů či gramatických chyb a např. na str. 27 je dvojí zarovnání. Způsob 
citování není sjednocený, což platí jak pro průběžné citování (srov. poznámky pod čarou 14, 15 a 17 
na str. 15–16), tak pro závěrečný seznam literatury (srov. např. zdroje č. 1 a 3 a zdroje č. 18 a 19 na 
str. 38–39). Objevit je možné i citování zcela irelevantních děl (viz citace knihy od Przeworského et al. 
na str. 22, která jinde citována není). Při pohledu např. na tabulku č. 2 na straně 31 je možné 
identifikovat několik prohřešků – tabulka je v anglickém jazyce, názvy proměnných jsou v původních 
kódech, vysvětleny nejsou žádné ze zkratek či indikátorů. Stejné chyby obsahují i přílohy, které jsou 
bez skladu a bližšího vysvětlení pouze položeny vedle sebe a např. na str. 52 nejsou tabulky ani 
zarovnány. Smutným dokladem nízké úrovně formální kvality práce je i to, že autor napsal 
nesprávným způsobem jméno vlastního vedoucího, a to hned na třech místech (viz titulní strana, 
bibliografický záznam a poděkování). 

 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 

Práce má jasně stanovený cíl a výzkumnou otázku a jasně na tyto 
odpovídá 

E 

Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu 
o řešení výzkumného cíle/otázky 

E 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

F 

Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost 
s ní pracovat kriticky 

E 

Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury 
(případně aktuálních politických debat) 

F 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka F 
Celkové hodnocení obsahové úrovně F 
 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Práce si klade otázku, „jestli existuje vliv médií na politické chování obyvatel České republiky“ (viz str. 
9). Ovšem v samotné analýze autor kalkuluje míru vztahu mezi frekvencí sledování médií a dobou 
před volbami, kdy se volič rozhodne o volbě konkrétní strany. Tato analýza tak neodpovídá na 
výzkumnou otázku, a to zvláště s ohledem na to, když autor na str. 9 svoji otázku upřesňuje do 
podoby, „zda skutečně existuje prokazatelný vztah mezi tím, co lidé v médiích vidí a jak se později 
chovají u voleb“. Samotná analýza trpí hrubými nedostatky. Závisle proměnnou rozhodnutí o volbě 
autor transformuje pro potřeby logistické regrese z vícečetné ordinální podoby na binární (viz str. 29) 
bez obhájení vytvoření hranice jednoho měsíce. Mnohem větším problémem je pak samotná 
logistická regrese, která na pozici nezávisle proměnných obsahuje ordinální proměnné frekvence 
sledování médií, věku a nejvyššího dosaženého vzdělání. To je ovšem možné pouze ve velmi dobře 



odůvodněných případech, k čemuž se ale autor nijak nevyjadřuje. I kdybych přijal tezi, že autora 
zajímá pouze směr vztahu mezi proměnnými, nakonec se i tak dopouští špatné interpretace – na str. 
35 totiž prohlašuje, že „u tradičních médií lze prohlásit, že jejich vyšší konzumace vede k dřívějšímu 
rozhodnutí“. To ale výsledek analýzy vůbec neříká. Korelace není kauzalitou a vztah může minimálně 
fungovat i tím způsobem, že politicky angažovanější voliči se jednoduše dříve rozhodují a zároveň více 
sledují média. Kauzální mechanismus zkoumaného vztahu ale není v práci nijak osvětlen. Autor navíc 
dokládá zásadní neporozumění výzkumnému procesu např. i na str. 12, kde výzkumné hypotézy, 
uvedené v původním zdroji ve správné podobě oznamovacích vět, ve své práci formuluje v podobě 
otázky. Autor dále nijak nevyužívá teoretickou část práce k formulování vlastních výzkumných 
hypotéz a následné výsledky ani nijak nezasazuje do již existující literatury a znalostí. S ohledem na 
výše zmíněné poznámky je tak argumentační hloubka práce velmi slabá a je bohužel v podstatě 
nemožné přijmout výsledky analýzy jako relevantní a podnětné. 

 

4) Shrnující komentář hodnotitele (POVINNÉ!), celkový dojem z práce s vyzdvihnutím silných a 
slabých stránek práce a jejich relativního poměru (max 1800 znaků). Zejména v případě 
hodnocení A či E/F jasně odůvodněte Vaše hodnocení. 

Práce shrnuje poměrně rozsáhlé množství stávajících poznatků. Tuto teoretickou část práce ale 
autor nijak nepropojuje se svým praktickým výzkumem. Ten je proveden metodologicky nesprávně 
a nepřináší zodpovězení výzkumné otázky – autor se naopak dopouští zavádějící interpretace svých 
zjištění. Text je navíc po formální stránce na slabé úrovni, obsaženy jsou i poměrně časté chyby ve 
stylu citování. Bakalářský výzkum se navíc poměrně významně odchyluje od původních tezí, což ale 
není v práci dostatečně osvětleno.  

 

5)  Nepovinné, v případě nejasností uveďte otázku/y, ke kterým by se měl autor práce 
vyjádřit v průběhu obhajoby:  

Popište kauzální mechanismus Vámi zkoumaného vztahu a jak se ten vztahuje k zodpovězení Vaší 
výzkumné otázky? 

 

Celkové hodnocení: 

Práci k obhajobě Nedoporučuji 

V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení 

Rozhodnutí jsem velmi zvažoval, ale s ohledem na metodologickou kvalitu provedeného výzkumu, 
absenci vysvětlení kauzálního mechanismu a velmi umělé a neobhajitelné propojení výsledků 
výzkumu s výzkumnou otázkou nemohu práci doporučit k obhajobě. O řadě věcí by bylo možné 
diskutovat, ale zásadním dokladem nepochopení výzkumného procesu a jeho součástí student 
dokládá např. na str. 12, kde hypotézy uvádí ve formě otázky (přitom v původním zdroji jsou 
samozřejmě hypotézy ve formě oznamovacích vět). Autor si nepochybně vytyčil velmi ambiciózní 
výzkumnou otázku, což vyplývá už ze samotného názvu práce. Na tuto otázku ale neodpovídá a při 
snaze o dokončení výzkumu se dopustil řady pochybení, kterých by se ale student v této fázi studia už 
dopouštět neměl. 

 



 

Navrhuji hodnotit: F 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje 
lepší/horší hodnocení (max 600 znaků)   

 

Datum: 29. 5. 2021 Podpis: _______________________ 
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