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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ  PRÁCE 
 
 
 
Typ posudku: vedoucí práce 

Autor/ka práce: Miloš Štrojsa 

Název práce: Role a vliv předvolebních průzkumů na výsledek parlamentních voleb v ČR v 

roce 2010 

Vedoucí práce: Petr Soukup 

Oponent/tka:  

Navržené hodnocení: velmi dobře 
 
Jako vedoucí práce mohu s potěšením konstatovat, že autor celou práci připravoval zcela 

samostatně, poctivě chodil v průběhu konzultovat dosud napsané části práce. 

Jasnou strategii si autor vytýčil i pro analýzu výsledků jednotlivých předvolebních výzkumů a tyto 

výzkumu v duchu této strategie zpracoval a porovnal. Nejdetailněji jsou (trochu v nesouladu 

s názvem práce, ale věcně jistě ku prospěchu věci) analyzovány výsledky a metodologie Exit Pollu, 

který z logicky věci není předvolebním ale povolebním výzkumem. Autor si jasně vymezil svou 

výzkumnou otázku a svým postupem se na ní snaží nalézt odpověď. 

 
 
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? 
Práce je jasně strukturována, výzkumný cíl je jasně formulován a výsledky jsou cenné pro volební 

studia v ČR. 

 
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
 
Jako pozitiva bych rád vyzdvihl teoreticko koncepční část práce, kde autor podává přehled všech 
klíčových teorií a pojmů, vychází přitom z relevantní české literatury, které na bakalářskou práci 
přečetl opravdu mnoho 
 
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?  
 
Autor používá zejména výzkumné zprávy z jednotlivých výzkumů a výpovědi představitelů agentur. 

V dané oblasti by nebylo možné získat lepší zdroje. Bylo možné analyzovat přímo zdrojová data 

(viz bod 8).  
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4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
 
Kvalita provedených analýz odpovídá bakalářskému stupni. 
 
 
 
5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
 
 
Ano, citování či parafrázování je jasně odděleno, práce s literaturou je na velmi dobré úrovni. 
 
 
 
 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
Vše bez problémů. Autor cituje hojně, ale zcela korektně. 
 
 
 
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
 
Závěry, které z práce vyplývají, jsou cenné pro oblast volebních výzkumů v ČR, mj. i z toho 

důvodu že se jim dosud česká politologie a sociologie z metodologického hlediska věnuje zřídka.  

Oceňuji, že kromě analýzy jednotlivých výzkumů z metodologického hlediska autor práci doplnil i 

názory předních odborníků, které byly publikovány v médiích a pojednávají o roli a vlivu 

předvolebních výzkumů 

 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
 
V závěru posudku si dovolím několik výtek k práci, která je po mém soudu velmi dobrá. K tomu, 

abych práci hodnotil jako výbornou, chybí zejména toto: 

1) Provedení vlastní analýzy dat některých výzkumů a detailnější srovnání datových souborů 

(takto autor vychází jen z výzkumných zpráv, které nejsou vždy ve stejném rozsahu a i jejich 

obsah není zcela totožný). Výzvu k analýze dat autor nevyslyšel a myslím, že je to částečně 

na škodu věci. Samozřejmě by bylo žádoucí se k tématu vrátit a takovouto analýzu provést 

jako součást diplomové práce. 

2) Pokus o vlastní výzkum alespoň kvalitativního charakteru, který by se snažil odkrýt možné 

vlivy prezentování výsledků výzkumů v médiích na voliče. Zejména dobře nastavený 

experiment by mohl přinést zajímavé výsledky a opět jej mohu doporučit pro případnou 

diplomovou práci na toto téma. 
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3) Detailnější rozhovory s klíčovými aktéry, představiteli výzkumných agentur. Autor práce 

částečně vyřešil tuto oblast tím, že provedl analýzu mediálních vystoupení, nicméně tento 

obraz může být zkreslený. Jednak si média vybírají jen některé známé tváře a poté případně 

filtrují jejich výroky a tak ve srovnání s rozhovory provedenými se zástupci agentur 

můžeme získat výrazně posunutý obraz. 

 
 
 
Celkové hodnocení práce: velmi dobře 
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