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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytiskněte, 
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu příslušné katedry! 
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Stará Šárka  
Název práce: Infotainment a jeho projevy ve výzkumech veřejného mínění 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Jirák Jan 

Pracoviště: IKSŽ 
 
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné a je 
vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od  
tezí, odchýlení není 
v práci zdůvodněné 
a není vhodné 

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Ve srovnání  se schválenými tezemi obsahuje práce nově kapitolu 4 a kapitola 5 prodělala zásadní změnu 
(autorka ustoupila od záměru zjšťovat vliv výzkumů veřejného mínění). Obě změny práci zjevně prospěly, ale je 
škoda, že je autorka nevyložila v úvodu.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Obsahově je práce soudržná a kvalitní, jen by jí podle mého názoru prospěla rozsáhejší rešerše literatury 
k tématu (což je podle mého soudu významným - snad hlavním - posláním bakalářské práce). V práci toho 
zaměření by se asi přece jen měla objevit jména jako J. Lewis (zvlášť Constructing Public Opinion) nebo E. 
Noelle-Neumannová, reps. D. Thussu (zvlášť pro jeho výklad pojmu "entertainment"). Se zvolenou literaturou 
ale autorka pracuje povětšinou poučeně a suverénně (viz např. 1.2.1), jen místy  dospívá k hodnocením 
zpochybnitelným a málo podloženým  (hodnocení knihy J. Klappera, s. 11). Práce místy trpí povrchností, jež je 
pravděpodobně dána přílišnou šíří tématu, která nedovoluje déle se zastavit u jednotlivých témat (viz dále 2.3 
nebo výklad o infotainmentu 3.1). Naopak za velmi přínosné považuji poměření analyzovaného materiálu 
normaticními zásadami pro publikování výsledků výzkumů (kap. 5). 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 



3.1 Struktura práce 4 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

2 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je v zásadě struktorována vhodně, práce s poznámkami je ukázněná a spolehlivá, ortograficky a stylisticky 
je práce na přiměřené úrovni. Poněkud neústrojně působí kap. 2.1 nabízející stručnou historii výzkumů veřejného 
mínění, která není vztažena k tématu práce  a působí jako povinný - a krajně neúplný - ornament (a fakticky není 
stručnou historií, ale spíš přiomínkou Gallupa a kritik, jichž se mu dostalo). Spíš útržkovitá je i kapitola 2.3, která 
bez kritické reflexe nabízí kusý vhled do představ o vlivu výzkumů veřejného mínění na veřejnost. Graficky je 
práce v zásadě na odpovídající úrovni (jen na s. 23 zůstalo jiné zarovnání řádků). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Jedná se o zajímavé téma zpracované přehledným a čtivým způsobem. Jádrem a největším přínosem práce je 
zjevně kapitola 5, zatímco ostatní kapitoly mají spíše doplňkovou úlohu. Výklad je jasný a dobře uspořádáný, 
místy ale trpí přílišnou povrchností a nedostatečnou rešerší literatury k tématu. Práce splňuje nároky kladené na 
bakalářské kvalifikační práce.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Jakou roli měly výzkumy veřejného mínění v druhé polovině 60. let 20. století v českém  prostředí?  
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


