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Práce Lucie Matějovské se zabývá aktuálním a minimálně na úrovni 

pražského regionu významným tématem fungování vybraných masových médií v 

kontroverzní kauze výstavby tunelového komplexu Blanka. 

Autorčin styl je čtivý a je na velmi dobré úrovni jak gramaticky, tak i stylisticky. 

Autorka prokázala schopnost pracovat s větším množstvím zdrojů, úvodní část 

uvádějící čtenáře do problematiky je komplexně pojatá a snaží se zachytit, podle 

mého názoru úspěšně, hlavní momenty a aktéry kauzy. Následně autorka stručně a 

přehledně představuje základní relevantní koncepce a teorie sociologie médií. V 

praktické části autorka představuje metodologii provedení výzkumu a základní 

výsledky obsahové analýzy. Vše je provedeno pečlivě, systematicky, a na velmi 

dobré úrovni. Co se týče formální stránky práce, postrádal jsem pouze očíslování 

grafů a tabulek s jejich vloženým seznamem. Jde ovšem podle mého názoru o 

formalitu, která se ve srovnání s klady práce není významná. Závěr práce považuji za 

velmi zdařilý, možná by ovšem neuškodilo oddělit shrnutí výsledků od samotného 

závěru. 

Co se týče provedení výzkumu, ocenil bych, kdyby autorka během obhajoby 

komisi osvětlila následující problematické momenty, které nejsou v textu zmíněny 

nebo nejsou dostatečně rozpracovány. Za prvé v textu není explicitně zmíněno, jaká 

byla kritéria výběru dvou vybraných periodik, tedy Mladé fronty Dnes a 

Hospodářských novin. Za druhé, autorka v textu nerozebírá, jakým způsobem 

technicky provedla samotný výběr relevantních článků, procházela všechna zmíněná 

periodika fyzicky, nebo použila vyhledávací filtr v nějaké databázi? Autorka také 

nevysvětluje, na základě čeho definovala témata, která potom v textech sledovala, 

šlo o čistě voluntaristickou volbu, nebo autorka zvolila nějaký metodický postup 

konstrukce těchto témat?  

Pokud by autorka sledovala plošně větší množství médií, doporučil bych jí 

základní výsledky práce publikovat v tisku, takto nechávám tuto možnost otevřenou 

zvážení autorky a jejího školitele. 



Celkově hodnotím práci jako velmi zdařilou a doporučuji ji k obhajobě s 

hodnocením výborně. 


