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Posudek bakalářské práce Kateřiny Pekárkové „Otázky Václava Moravce: 

vyvážené či stranící? “ 

Téma, na které se Kateřina Pekárková zaměřila ve své bakalářské práci, je v rámci mediálních 

studií takříkajíc tradiční, což mu ovšem v českém kontextu neubírá na aktuálnosti. Právě zde 

je totiž nestrannost „seriózních“ zpravodajských médií velkou otázkou a často 

nereflektovaným východiskem, které se obvykle nesprávně chápe jako objektivita a na 

kterém tato média staví svou legitimitu. Proto jsem uvítal, že se chce Kateřina blíže podívat 

na vlajkovou loď České televize v této oblasti – diskusní pořad Otázky Václava Moravce – a 

ověřit si, nakolik jeho moderátor splňuje zmíněný předpoklad nestrannosti. Rozhodla se při 

tom využít standardní metodu obsahové analýzy a k pořadu přistupovala jako k mediálnímu 

textu. Její práce tak stojí v kontrastu s již existujícími výzkumy zmíněného pořadu, které 

Kateřina diskutuje a které byly realizovány na zakázku. Jejich nezávislost je tedy sporná, 

nemluvě o teoretickém ukotvení. 

 Pokud jde o výsledný produkt, splňuje podle mne nároky kladené na bakalářskou 

práci. Teoretická část nabízí diskusi relevantních konceptů a ukazuje, že se Kateřina dobře 

orientuje v odborné literatuře a vládne teoretickým aparátem nutným pro informovanou 

analýzu empirického materiálu. Nespoléhá při tom jen na obvyklé a z hlediska kritické 

mediální teorie problematické zdroje, jako je například McQuail, Jirák a Köplová či Trampota, 

ale čerpá i z autoritativnějších textů Thompsona či Croteau a Hoynese.  Empirická část pak 

dostatečně představuje zvolenou metodu a dokumentuje, že si ji Kateřina dobře osvojila. 

Analýza, která je prezentována ve srozumitelné formě a doprovázena řadou tabulek a grafů, 

přináší poměrně komplexní pohled na Moravcovo moderování, kdy odhaluje jak oblasti, ve 

kterých víceméně naplňuje představu o nestrannosti, tak i oblasti, ve kterých má co 

zlepšovat. Po formální stránce práci považuji za nadprůměrnou.  

Protože je pro mne samozřejmě náročné, ne-li nemožné, objektivně hodnotit práci, na 

jejímž vzniku jsem se svým způsobem podílel, zaměřím se i na hodnocení procesu, který vedl 

k finálnímu produktu. V této souvislosti stojí za zmínku především to, jak systematicky a 

konzistentně přistoupila Kateřina k bakalářskému projektu, což není dle mých zkušeností 

bohužel pravidlem. V průběhu dvou semestrů jsem nezaznamenal žádný výpadek v jejím 

nasazení a mohli jsme tak práci postupně rozvíjet. Nadprůměrný počet draftů jednotlivých 

částí práce v mém počítači svědčí o tom, že mé poznámky svědomitě zapracovávala a práci 

neustále vylepšovala. Postupně vylepšovala i formální stránku věci. Mám za to, že řemeslnou 

stránku vědecké práce zvládla na výbornou a jako vedoucí práce jsem nadmíru spokojen 

s pokrokem, jaký udělala během několikaměsíční práce. 

Vzhledem k výše zmíněnému a při zohlednění mých zkušeností s úrovní bakalářských 

prací navrhuji známku výborně. 
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