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Bakalářská práce si klade za cíl odpovědět pomocí kvantitativní obsahové analýzy 
vybraného vzorku pořadů „Otázky Václava Moravce“ na otázku, zda je tento pořad neutrální 
a vyvážený, či naopak nějakým způsobem zvýhodňuje určitou politickou stranu. 

Obecně lze říct, že poměr teoretické a praktické části práce je vyvážený, obě části 
práce jsou též dostatečně a přehledně členěny. 

 
K teoretické části má následující námitky a poznámky: 
a) Autorka se přiklání ke konstruktivistickému paradigmatu, podle kterého neexistuje 

objektivní realita, nýbrž jen mnohost realit (s. 9, 29n., 32). U mediálních sdělení je podle 
autorky možno mluvit pouze o vyváženosti a nestrannosti, nikoli o jejich objektivitě (z tohoto 
hlediska též kritizuje některé teoretiky médií – s. 30n.). Autorka pojem „objektivita“ dále 
používá v tomto omezeném významu, není pak ale jasné, proč na názory, které chápou 
objektivitu jako vyváženost a nestrannost, je podle ní „třeba nahlížet kriticky“ (s. 30). Hlavní 
problém ovšem spočívá v tom, že autorka se na mnoha místech ztotožňuje se slovníkem i 
názory zastánců objektivní reality  (např. „fakta“ a „pravidla pravdivosti“ s. 33), což se zdá 
být v rozporu s hlediskem, které chce zastávat. Klade se též otázka, zda autorka svá vlastní 
tvrzení a výsledky výzkumu považuje jen za jedny z mnoha možných, či pro svá tvrzení a 
výsledky vznáší právo na objektivní platnost.  

b) Není příliš jasné, jak se liší „zdůraznění“, „zarámování“ a „vypíchnutí“ určitého 
mediálního tématu, které jsou představeny jako tři různé aspekty tzv. „nastolování agendy“ (s. 
19). 

c) U některých kapitol není dostatečně propracována návaznost jednotlivých částí, viz 
např. přechod  mezi společenskou odpovědností médií a společenskou odpovědností tisku (s. 
24n.) nebo mezi žurnalistickou etikou a myšlenkou služby médií veřejnému zájmu (s. 26). 
Některé pasáže jsou poněkud nadbytečné, např. obecný úvod k žurnalistice (s. 28).   

d) Po formální stránce je teoretická část práce zpracována pečlivě, jediným 
nedostatkem je to, že autorka odkazuje na McQuail 2002, 2004, 2007, v seznamu literatury je 
však uveden jen McQuail 2002. Jde o překlepy v odkazu k témuž textu? 

 
K praktické části má následující námitky a poznámky:  
a) Autorka dochází k závěru, že zastánci US-DEU byli do debaty zváni nepřiměřeně 

málo, a argumentuje tak, že tvořili pouze 1,7% z pozvaných hostů, ve volbách ovšem 
v koalici s KDU-ČSL získali 14,3% hlasů. Argumentace je ovšem neplatná, neboť spolu 
s KDU-ČSL tvořila US-DEU 10% z pozvaných hostů, což zhruba odpovídá volebnímu 
výsledku.  

b) Pro svůj závěr, že Václav Moravec celkově více stranil ODS před ČSSD, autorka 
mj. používá zjištění, že vůči ČSSD byl Václav Moravec mnohem konfrontačnější než k ODS 
(14,9% vs. 7,05% konfrontačních replik). Zapomíná zde ovšem zmínit, že vůči ČSSD byl 
Václav Moravec i odpovídajícím dílem vstřícnější (56% vs. 22% vstřícných promluv). Po 
mém soudu se tedy zvýšená konfrontačnost i vstřícnost vůči ČSSD vzájemně neutralizují. 

c) Po formální stránce je praktická část jasná a přehledná, nejasnosti jsou jen na s. 60-
62. 1) Tak tvrzení v textu o počtu (!) dokončených vyhýbavých promluv (s. 60) neodpovídá 
tabulce (tab.16), kde je zanesen čas (!), tyto údaje si neodpovídají ani proporcionálně. 2) 



Opravdu Václav Moravec vyžadoval po diskutujících každé 2-3 minuty jasnou odpověď (s. 
60 a tab. 16)? 3) U údajů zanesených v grafech 18 a 19 není jasné, o procenta z jakého celku 
se jedná. 

 
Vzhledem k relevanci teoretické části i propracovanosti části praktické hodnotím 

celkově práci jako výbornou. 


