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Autorka realizovala práci na téma, které se neukazuje jako nějak exkluzivní, přesto je
náročné. Jak vyplývá i z dosti osobního úvodu, byla od počátku zaujata více tématem než 
úvahami o metodě. Analytickému rozměru nepomohlo ani příliš to, že práce neměla od 
počátku zcela jasný cíl. Řadu věcí bylo třeba řešit za chodu a některé problémy jako absence 
teorie (2 strany textu, proč nebyla více využita zahraniční publikace Stevensona?) nebo 
hlubšího zdůvodnění metody jsou i nyní spíše jen cudně zakryty.

Výhrady tak čtenář začne mít poměrně záhy, například hypotézy generované na s.26 
nereprezentují testovatelné výroky (co je to „zejména“, co je to „neodborný“ článek? –
srovnej závěr na s.42). Zaváhá také třeba nad definicí tématu (27). Připomínám pro pořádek, 
že nasazení expertní skupiny bylo původně vedeno ideou kontroly reliability navržených 
kategorií, nikoli snahou o získání meritorních dat. Za klíčový ( a nereflektovaný) problém je 
možné považovat rozhodnutí brát jako záznamovou jednotku větu. Jde sice o legitimní volbu, 
leč v pozadí stojí zásadní otázka, zda může být bulvárním článek, který neobsahuje ani jednu 
čistě bulvární větu. Takhle z toho vychází zajímavý závěr, že to, co se v celku jevilo expertům 
jako bulvární nebo šovinistické, po rozpitvání vypadá jinak. To arciť u mrtvol nepřekvapuje. 
Na to, aby to autorku vyléčilo ze sklonu k jistému subjektivismu (nebo intelektuálské 
povýšenosti), byl uvedený postup užitečným nástrojem. Ale jako důkaz o potenciálu 
sociologické metody to vlastně nenabízí dobré vysvědčení. Kritérium, zda 5 % cynických vět 
je hodně (s. 33), beztak nikde nenajdeme. Autorka je alespoň ochotna to přiznat (34).

Závěrečná snaha o prokázání hypotéz končí v dosti nesrozumitelných formulacích (druhý 
odstavec na s.42). A finální boj proti předsudkům také nedává smysl, protože autorčiny 
„důkazy“ nelze brát vážně. Tato práce spíše ukazuje čtenáři, kudy cesta nevede. Naplnění 
Cimrmanova odkazu však nemůže být důvodem nepřipuštění práce k obhajobě (spíše 
naopak!). Ocitá se sice na hraně z mnoha hledisek (teorie, rozsah literatury), autorčina 
snaha zachránit již již rozpadající se projekt však zaslouží uznání. Proto jsem pro poskytnutí 
šance na obhajobu, její případný výsledek ve vyjádření „dobře“ však bude velkým úspěchem.
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