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Student si pro svou bakalářskou práci vybral zajímavé téma Reflexe revoluce v roce 1989 ve 
vybraných denících a vzhledem k letošnímu dvacátému výročí i téma aktuální. Cílem práce je 
„porovnat, zda se objevuje [v médiích] nějaká odlišnost mezi obdobím po revoluci a 
posledními lety“ (str. 4). Cíl bakalářské práce by měl být definován jasněji a konkrétněji, než 
autor ve své práci provedl. 
 
Práce je členěna na dvě hlavní části. První je teoretická a metodologická, v druhé, empirické 
části se autor zaměřil na samotnou analýzu dvou vybraných deníků.  
 
Po Úvodu autor v druhé kapitole Revoluce v roce 1989 v krátkosti popisuje události revoluce. 
Rozsah i informační hodnotu kapitoly pro účely dané konkrétní práce považuji za 
dostatečnou. Jako velký nedostatek vnímám fakt, že v kapitole není uveden ani jediný zdroj.  
 
Třetí kapitola se věnuje teoretickým východiskům v oblasti médií a masové komunikace a 
nabízí několik různých pohledů. Struktura kapitoly je mírně nepřehledná bez studentových 
vlastních reflexí či komentářů a díky tomu působí jako výpisky z knihy. Dojem podtrhuje i 
pouze jediný uvedený zdroj autora McQuaila. V textu je sice uveden ještě jeden zdroj (Merton 
1957) (str.11), který ale chybí v literatuře.  
 
Čtvrtá metodologická kapitola teoreticky popisuje použitou výzkumnou metodu, konkrétně 
kvantitativní obsahovou analýzu. Student se měl v textu důsledněji držet zvolených termínů, 
jinak text působí tak, že student nemá pravděpodobně ujasněné termíny „obsahová analýza“ a 
„kvantitativní obsahová analýza“. Samotnou operacionalizaci můžeme najít v páté kapitole 
Postup analýzy. V případě doslovných citacích, které jsou jinak v textu zřetelně uvedeny, 
chybí čísla stránky citovaného zdroje. Kladně hodnotím studentem zvolené proměnné pro cíl 
jeho práce. Student se ani v jedné metodologické kapitole nezmiňuje o srovnávací analýze, 
přestože ji ve své práci používá. 
 
Výsledky analýzy deníků Lidové noviny i Právo jsou uvedeny v šesté a sedmé kapitole. Autor 
provedl uspokojivou kvantitativní obsahovou analýzu obou periodik. Kladně hodnotím 
zohlednění speciální přílohy Lidových novin v rámci analýzy. Výsledky jsou prezentovány i 
v přehledných grafech, které umožňují čtenáři se lépe orientovat. Závěry plynoucí z analýzy 
uvedené v sedmé a osmé kapitole jsou deskriptivního charakteru, na druhou stranu student si 
v cílech své práce vyšší cíl nevytyčil, proto lze konstatovat, že cíl splnil.  
 
Jako největší nedostatek předkládané práce je nedostatek zdrojů a nižší kvalita teoretické 
části. Práce také obsahuje řadu překlepů a gramatických chyb, zejména interpunkce. Jazyk 
práce odpovídá bakalářské úrovni, pouze v závěru (str. 46) se student nechal unést 
k emotivním vyjádřením. Pozitivně hodnotním výběr tématu, splnění cíle práce i samotnou 
analýzu. 



 
Bakalářská práce splňuje formální požadavky, včetně seznamu použité literatury a zdrojů. 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako dobrou (v případě 
vynikající obhajoby jako velmi dobrou). 
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