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      Předložená diplomová práce Bc. Slavomíra Máchy s názvem  – Role médií při utváření 
veřejného mínění a politického myšlení v České republice -  je napsána na  91 stranách textu, 
doplněných Seznamem použité literatury (3 s.), seznamem Internetových zdrojů (2 s.), seznamem 
Výzkumů (1 s.),  Přílohou (25 s.) a  Abstractem a Anotacemi v českém a anglickém jazyce. 
Diplomová práce se skládá z Úvodu (1 s.), 1. kap. Masová média (8 s.), 2. kap. Funkce médií (37 
s.), 3. kap. Politický marketing (12 s.), 4. kap. Veřejné mínění (24 s.) a Závěru (3 s.).

     Diplomant si zvolil zajímavou, mezioborovou a aktuální, teoretickou i praktickou problematiku 
vztahu masových médií k veřejnému mínění a politickému myšlení. Ve svém zkoumání se zaměřuje 
na Českou republiku, se zvláštním zřetelem na období posledních tří let. Cíl DP sám formuluje (s. 
7.) „ prokázat roli médií při utváření veřejného mínění a politického myšlení v České republice .“ 
Autor prostudoval a v diplomové práci zpracoval velké množství odborné literatury, publicistických 
tištěných a elektronických článků a sociologických výzkumů a šetření. Kladem, ale zároveň určitou 
slabinou diplomové práce je šíře záběru, o který se diplomant pokouší, což zapříčiňuje různou 
úroveň a hloubku zpracování zkoumané problematiky. Na diplomové práci je však patrné velké 
zaujetí autora danou problematikou. 

       Nyní k některým připomínkám a výtkám. Podle mého názoru, nevěnoval autor  potřebnou 
pozornost úloze soukromých vlastníků médií (Tv a rozhlasových stanic, novin a časopisů) na 
podobu mediálních sdělení jimi vlastněných médií. Diplomant většinou nekriticky příjímá nebo 
tlumočí názory a hodnocení některých autorů (např. K. Hvížďaly, J. Raka, E. Pecky, P. Justa aj.) Na 
druhou stranu je ale zároveň pravdou, že se autor snaží formulovat vlastní stanoviska a hodnocení. 
V nich je však při hodnocení českých médií a zejména českých politiků a české politiky značně 
subjektivní a výrazně skeptický až negativistický. V diplomové práci autor převážně pozitivně, 
(někdy, podle mého až nekriticky) hodnotí úlohu a význam různých blogů a sociálních sítí. Z toho 
mi vyplývá otázka pro obhajobu: 

V čem spočívají naopak úskalí a určité slabiny blogů, sociálních sítí a elektronických médií vůbec?

       Po formální stránce předložená diplomová práce (až na místy stylistickou kostrbatost) splňuje 
požadavky kladené na podobný typ prací.   

       Závěr: 

Diplomant prokázal hluboký zájem o zkoumanou problematiku a zvládnutí základů vědecké práce. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Návrh klasifikace :

  

V Praze 2. 1. 2012                                               PhDr. Stracený Josef, CSc.
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