
Posudek oponenta na diplomovou práci Slavomíra Máchy Role médií při utváření 

veřejného mínění a politického myšlení v České republice.

Předkládaná diplomová práce, která se zabývá tématem jistě zajímavým, ale 

přece jen poměrně frekventovaným, se pohybuje na pomezí sociologie a politologie.

Dalo by se proto očekávat širší zakotvení v literatuře a výzkumných pracích 

věnovaných této problematice. Práce by jistě byla v teoretické rovině obohacena 

pracemi Blažka, Chomského (Perspektivy moci), Černouška, U. Eco, Meyrowitze ad. 

Zajíma vé by byla o práce věnované hodnotám a působní nových informačních 

technologií v mediálním prostoru (Prudký, Sak).

V analýze vlivu médií mohly být daleko více využity již klasické otázky mediální 

analýzy (kdo, co, jak, komu, s jakým efektem).

 Někdy se celé velké úseky textu opírají o zdroje, které sám diplomant právem 

zpochybňuje. Není rovněž úplně jasný význam výrazné prezentace „studentských 

voleb“ z hlediska cílů práce.

Také v oblasti metodologické (více založené na studiu příslušné literatury) by si 

větší pozornost zasloužilo rozlišování povahy a funkcí různých typů veřejného 

mínění, názorů a postojů v oblasti politické sociologie. 

Autor má jinak chvályhodnou tendenci vnášet do textu své vlastní názory. 

Prozrazuje to i příliš časté užití ich-formy v pracích odborných neobvyklé. V takových 

pracích se přece jen předpokládá, že se tyto názory více opírají o literární či 

výzkumné zdroje či spíše racionální argumentaci, než o osobní pocity a soudy 

vyplývající z ideových a politických postojů autora. Např. volné úvahy o jazyce, o 

postojích povýšeneckých intelektuálů, posuzování obstrukcí jako „pohrdání“, 

zkratovité úvahy o příčinách volebních preferencí seniorů, názor o největší 

tendenčnosti deníku Právo atd.

V práci na zvolené téma by čtenář očekával daleko šířeji a hlouběji rozpracované 

téma politické kultury a úlohy médií v jejím utváření, přetváření a přenosu. Rovněž 

problém přímé demokracie je daleko složitější, než autor uvádí. A právě zde mohou 

média sehrávat mimořádnou úlohu.

Na druhé straně se jeví jako v daném tématu předimenzované téma národní 

identity.

Z formálního hlediska nacházíme i nejasnosti, zkraty, nesrozumitelné pasáže, 

nelogičnosti (záměny sociální a socializační, „soukromé“ a „oficiální výzkumy“, 



vymezení kyberprostoru, „Rudé právo“ dávno neexistuje, Československá lidová 

republika“, nacionalismus a vlastenectví…).

Otázky:

Pokuste se na současnou mediální sféru podívat prizamtem uvedených klasických 

otázek.

I v této optice zhodnoťte úlohu „studentského výzkumu“.

 

Přes uvedené výhrady práci doporučuji k obhajobě.
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