
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Michala Novotného 

„Shodnost výběru témat ve zpravodajství českých  televizních 

a tištěných celostátních medií“ 

 
Kontext vzniku a přípravy bakalářské práce: 

Mediální problematika byla v popředí Michalova studijního zájmu již od počátku naší tutoriální 
spolupráce. Naše diskuse se soustřeďovaly zejména na výběr četby pro danou oblast. Při 
přípravě bakalářské práce Michal pracoval samostatně, prokázal schopnost porozumět 
teoreticky orientovaným odborným textům, zhodnotit je podle záměru bakalářské práce a dobře 
je využíval při její přípravě. Zcela samostatně a svébytně „konstruoval“ design empirického 
výzkumu.    

Struktura práce a dosažené poznatky: 

Práce dodržuje strukturní náležitosti bakalářské práce. V úvodní části formuluje problém a jeho 
poznávací kontext. Chce ověřit stejnorodost mediální produkce pomoci analýzy 
zpravodajských aktivit a vybraných teoretických přístupů zabývajících se mediální zkušeností. 
Zdůvodňuje také výběr autorů, jejichž poznatky prezentuje v první a druhé kapitole teoretické 
části práce. Pozornost soustřeďuje zejména na texty J.B. Thompsona, H. MacKaye a kol. a M. 
Ehrlicha. První kapitola objasňuje sociální kontext „difuze a spotřeby mediální produkce“. Ve 
druhé kapitole jsou blíže objasněny faktory ovlivňující prostředí mediální produkce a spotřeby, 
zejména konkurenční, komodifikační, zhodnocující a unifikující aspekty nastolování či 
artikulace zpravodajské agendy. Také tvorba designu empirického výzkumu je dobře podložena 
studiem relevantní odborné literatury. Přesvědčivě objasňuje autorovo rozhodování o volbě 
metody a tvarování zkoumaného vzorku. Na základě prezentovaných teoretických přístupů a 
metodických problémů jsou formulovány hypotézy, které byly ověřovány empirickými 
poznatky. Na závěr autor stručně porovnává výsledky výzkumu s předloženými hypotézami a 
zjišťuje, že získané poznatky spíše vedou ke kladení nových otázek než k doložení či vyvrácení 
formulovaných hypotéz. 

V práci se podařilo teoretizovat o sociálních dopadech mediální techniky a předložit bohatý 
soubor pojmů, které takové teoretizování umožňují. Novátorsky autor postupuje při 
empirickém výzkumu, ve kterém uplatňuje své zkušenosti z této oblasti a dovedně zdůvodňuje 
tvorbu předmětu výzkumu. 

Hodnocení práce:  

Předností práce je pokus o teoretické zdůvodnění zvoleného problému a jeho uplatnění 
v dalších krocích bakalářské práce: formulací hypotézy a metodiky výzkumu, která by zajistila 
validitu i reliabilitu empirického výzkumu. Michal prokazuje schopnost práce s odbornou (i 
cizojazyčnou) literaturou, jejího vyhodnocení ve vztahu ke zvolenému tématu a při konstrukci 
návazných kroků práce: konkretizaci teoretických témat ve prospěch sledovaného problému; 
formulaci hypotéz; volbě metody a vzorku pro empirické šetření. Slabiny práce vyplývají z 
náročnosti sledovaného přístupu. Jednotlivé kroky jsou slabě argumentačně propojeny (např. 
jak by bylo možné využít Thompsonovy poznatky o unifikačních a fragmentačních ideových 
vlivech nebo jeho poznatky o strukturačních aspektech symbolické / kulturní tvorby při 
studovaném homogenizačním problému). I když jednotlivé kroky jsou pečlivě zpracovány, 
působí jejich propojení spíše jako náčrt. To si autor uvědomuje, když v úvodu i závěru 
konstatuje, že práce spíše vyvolává otázky, než aby řešila formulovaný problém.    



Návrh celkového hodnocení: práci hodnotím jako velmi dobrou v rozsahu 35-36 kreditních 
bodů.   
 
Mőller Karel,  
V Černošicích, dne 10. 10. 2008 
 


