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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 
 
 
 
Typ posudku: Oponent 

Autor/ka práce: Markéta Tůmová 

Název práce: Akademické plagiátorství v dramaturgické perspektivě 

Vedoucí práce: Mgr. Martin Hájek, PhD. 

Oponent/tka: Mgr. Jan Šamánek 

Navržené hodnocení: Velmi dobře 
 
 
 
Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií. 
 
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována? 
 
Výzkumné otázky jsou jasně a srozumitelně formulovány v samostatné kapitole a jsou zarámovány 
obecnějším cílem popsaným v úvodu. S ohledem na cíle je práce i přehledně a vhodně 
strukturována. Autorka postupně odpovídá na jednotlivé stanovené výzkumné otázky v analytické 
části. V závěru jsou zjištění shrnuta jen velice zběžně. 
 
2. Opírá se autorka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
 
Autorka se vhodným způsobem opírá o adekvátní množství relevantní odborné literatury. Využívá 
jak knižních zdrojů, tak článků z odborných časopisů, a to z velké části i v anglickém jazyce. 
Jedinou výjimkou je část věnující se analytické metodě, kde jen vágně odkazuje na Goffmana a jeho 
dramaturgickou sociologii a není z zřejmé, z jakých konkrétních analytických konceptů vychází. 
Teorie nálepkování, která je pro celou bakalářskou práci velice významným konceptem, by si podle 
mě také zasloužila využití i jiného zdroje, než je Velký sociologický slovník. 
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?  
 
Markéta Tůmová dle svých slov využívá metod kvalitativní obsahové analýzy mediálních textů 
rámované dramaturgickým přístupem Ervinga Goffmana. Ve vztahu k cílům výzkumu výběr 
metody považuji za vhodný. Vzhledem k povaze metody považuji za zvláště důležité podrobně 
popsat analytický postup, který čtenáři či čtenářce umožní jasnou orientaci v textu a v autorčině 
argumentaci. Tento bod je slabým místem práce. Autorka se analytické metodě věnuje v kapitole 
„Data a metody“ na ploše zhruba jedné stránky (přičemž podkapitola „Způsob analýzy“ čítá šest 
řádků textu) a shrnuje jí pouze velice zevrubným způsobem. Není tak například zcela zřejmé, 
s jakými jednotkami pracuje – zda zachází s celým textem jako komplexní jednotkou obsahujícím 
určité sdělení, nebo zda ho rozkládá na věty, jednotlivá slova atd.  

Výběr a způsob sběru dat je podle mého názoru zvolen vhodně. Data tvoří články 
z neodborných novin a časopisů (mainstreamových médií). Překvapilo mě ale, že z analytické části 
vyplývá, že do analýzy byly zahrnuty i jiné typy textů, respektive texty z jiných typů médií. Jedná 
se především o články ze stránky o kauze prof. Ivo Budila (provozované doc. Konopáskem a 
umístěné na serveru odborného časopisu Biograf) a z odborného internetového periodika 
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Antropoweb. To považuji za velice problematické nejen kvůli tomu, že tento krok není popsán 
v části věnující se výběru a sběru dat, ale především vzhledem k odlišnostem ve fungování 
„velkých“ mainstreamových médií a odborných časopisů či osobních stránek. Podle mho názoru je 
práce s těmito dvěma odlišnými a specifickými oblastmi možná, nicméně je nutné je od sebe odlišit 
jako rozdílné diskurzy (masmediální x akademický) s vlastními charakteristikami, popřípadě 
argumentačně podložit jejich sloučení v jediný diskurz. Jinou věcí pak je, že zaměření analýzy na 
masmédia má pravděpodobně svůj důvod v jejich vlivu na cílovou skupinu, jíž je široká veřejnost. 
U odborných médií je cílová skupina jiná a jiná je pravděpodobně i váha jejich vlivu na širokou 
veřejnost. Nicméně s odhadem důvodu zaměření analýzy na masmédia se mohu mýlit, jelikož 
v práci není popsán.    
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autorka opírá závěry, k nimž dospěla? 
 
Závěry se jasně opírají o výsledky analýzy a jejich následnou interpretaci. Problémem však je, že je 
v analytické části textu poměrně obtížně rozlišitelné, kde autorka definuje situaci formující 
analyzovaný diskurs, interpretuje sdělení jednotlivých mediálních textů či předkládá zjištění 
vyplývající z analýzy a vzájemných vztahů analyzovaných textů. To má pak vliv na přesvědčivost a 
(ne)možnost posouzení relevance argumentů vedoucím k závěrům. Příkladem může být podkapitola 
„Aktéři a jejich role“ zařazená na úvod analytické kapitoly.  V jejím prvním odstavci autorka mluví 
o aktérech hrajících na jevišti divadelní hru za účelem vyvolání určitého dojmu. Není však jasné, 
zda výčet aktérů, který následuje, je popisem výchozí situace ovlivňující mediální vývoj kauzy 
(resp. výčtem jednotlivců a skupin, kteří reálně zasahovali do boje o vyvolání určitého mediálního 
obrazu kauzy) nebo interpretací výsledků analýzy a tedy kategorizací aktérů hry konstruovaných ve 
hře samotné (jací aktéři jsou v mediálním obrazu kauzy konstruováni jako významní pro její vývoj). 
V obou případech má autorčino uchopení problému svá úskalí. Jestliže jde o první případ – což se 
zdá pravděpodobnější - vyvstávají otázky podloženosti některých tvrzení a důvodech sestavení 
právě takovéhoto výčtu (např. proč chybí mezi aktéry redaktoři článků svým způsobem 
interpretující vývoj kauzy a mající zásadní vliv na její mediální obraz?). V případě druhém chybí 
ukotvení autorčiných popisů charakteristik jednotlivých aktérů v datech (např. v případě 
ultimativního tvrzení „Tato skupina spolupracovala na výkladu situace, že Budil plagiátorem je“ 
uvedeného bez jakéhokoliv dalšího vysvětlení). 

Podobný problém je i u zřejmě nejzávažnějšího zjištění práce, totiž že prof. Ivo Budil získal 
stigmatizující nálepku plagiátora, přestože byl formálně shledán nevinným. Jde-li, jak naznačuje 
podkapitola „Plagiátorská nálepka,“ o tvrzení popisující mediální vyobrazení důsledků průběhu celé 
kauzy jako sociální konstrukci povahy prof. Budila a jeho stigmatizaci, nelze tuto skutečnost 
interpretovat jako vítězství týmu „odhalovačů plagiátorství“ ve hře o mediální definici kauzy a 
úspěšnou reálnou stigmatizaci prof. Budila, nýbrž právě jako dekonstrukci procesu stigmatizace a 
obranu proti němu. Naopak pokud by bylo toto tvrzení interpretací výsledků analýzy, chybí jeho 
jasné, konkrétní a přesvědčivé zakotvení v datech. Autorka pouze volně zmiňuje, že i po několika 
letech od kauzy je ve článcích o plagiátorství uváděno jeho jméno, neodkazuje však ke konkrétním 
pramenům, ani kontextům, ve kterých k tomu dochází. Za vhodné bych v tomto případě považoval i 
zařazení diskuse o vítězství procesu konstrukce prof. Budila jako plagiátora v důsledku úspěšné hry 
týmu „odhalovači plagiátorství.“ Není mi moc jasné, na základě jakých zjištění autorka došla 
k tomu, že verze příběhu tohoto příběhu je přesvědčivější. 

Zmíněné problémy by patrně vyřešilo zvolení důslednější práce s jazykem (formulacemi a 
pojmy) a s konkrétními citacemi z analyzovaných textů umožňujícími sledovat analytické cesty 
vedoucí k uvedeným závěrům. 

V závěru i abstraktu je jako klíčový závěr výzkumu prezentováno zjištění, že určení 
plagiátora je výsledkem hry o přesvědčivější definici situace. To je však zároveň předpoklad stojící 
za celou konceptualizací tématu a nelze ho podle mě označovat za výsledek zkoumání. Stejně by se 
dala situace uchopit a prezentovat i kdyby byl prof. Budil formální komisí usvědčen z plagiátorství.         
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5. Jsou v práci autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
 
Co se týče práce s odbornou literaturou, je odlišení vlastních a převzatých tvrzení jasné a 
jednoznačné a není autorce v tomto ohledu možné v podstatě nic vytknout. Nejasnosti jsou pouze 
v analytické části. Ty jsem popsal v předešlém bodě. 
 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
 
Bakalářská práce je napsána velice čtivým a poutavým jazykem, obsahuje kvalitní odkazový aparát 
(pouze několikrát chybí číslování u poznámek pod čarou) a splňuje všechny formální náležitosti.  
  
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
 
- 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
 
- Je možné pracovat s originálními příspěvky zainteresovaných aktérů na stejné rovině s jejich 
novinářskými interpretacemi? Například se standardními informativními články a zároveň 
s komentáři a názory zařazenými ve speciálních částech analyzovaných periodik. Dá se stejně 
přistupovat ke článku na titulní stránce a dopisu zainteresovaného aktéra otištěnému v sekci 
„Názory a komentáře“?  
 
- Jak ovlivňují způsoby fungování médií a jejich struktura „divadelní hru“, kterou aktéři hrají? 
 
- Je možné pouze na základě analýzy mediálních textů určit, zda je v důsledku jejich působení 
člověk určitým způsobem onálepkován a v závislosti na tom společensky stigmatizován?    
 
Celkové hodnocení práce: 
 
Markéta Tůmová prokázala schopnost konceptualizovat zajímavé téma pro účely sociologické 
studie a vhodně ho teoreticky zarámovat. Adekvátním způsobem pracuje s česky psanou i 
cizojazyčnou literaturou, přičemž správně a přehledně operuje s citacemi a odkazovým aparátem. 
Text je logicky strukturován a psán srozumitelným a čtivým jazykem. Práce jako celek je 
vydařenou ilustrací přístupu dramaturgické sociologie, s jejíž terminologií autorka obratně operuje. 
Slabinou textu je analytická část. Ta dle mého názoru neodpovídá specifickým požadavkům na 
důslednost práce s formulacemi a interpretacemi analyzovaných textů vyplývajícím z povahy 
zvolené metody (kvalitativní obsahová analýza) a výzkumné perspektivy (dramaturgická 
sociologie). V důsledku toho nelze často jasně sledovat, jakým způsobem autorka ke svým tvrzením 
došla a jaký je význam těchto tvrzení (k čemu přesně se vztahují). K uvedenému problému přispívá 
i velice zběžný popis analytických metod a postupů, jenž neumožňuje případnou replikaci 
výzkumu. Z povahy závěrů a tvrzení předložených v analytické části je patrné, že autorka analýzu 
skutečně provedla a zmíněné nedostatky jsou spíše otázkou interpretace výsledků. Navrhuji 
hodnocení práce jako velmi dobré.    
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