
UNIVERZITA  KARLOVA V  PRAZE 

Fakulta sociálních věd 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  

 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Stanislavová Anita 

  

Název práce: Mediální preference před volbami do Poslanecké sněmovny PČR 2013 

 

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Hájek Roman 

Pracoviště: KMS IKSŽ FSV UK 

 

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) 

Došlo ke zkrácení výzkumného období, což je vysvětleno předčasným termínem voleb. Argument pro tento krok 

je relevantní, obecnou otázkou ovšem je, zda byl výzkumný vzorek zvolený vhodně (viz dále). 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 4 

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) 

Práce patří k něm, u nichž se příliš nedaří propojit teoretickou a analytickou část. Teorie se z větší části zaměřuje 

na výklad o konceptu "politického paralelismu" a díla Hallina a Manciniho, což se ale v analytické části ani 

závěrech takřka nijak neodráží. Navíc sama autorka v teoretické části několikrát upozorňuje, že politický 

paralelismus je obtížně zkoumatelný a má mnoho dimenzí – a obsah médií je jen jednou z nich. Je tak otázka, zda 

by bývalo nebylo vhodnější přiklonit se k jinému konceptu politické komunikace (např. bias). Stejně tak analýzy 

"pravicovosti" a "levicovosti" jsou vždy trochu ošemetné, zvlášť v českém politickém prostředí, v němž existuje 

množství stran s často nejasnou (a neukotvenou) politickou profilací. 

V teoretické části se objevuje poměrně dost nepřesností, zjednodušení a chybných interpretací. Není ujasněn 

základní vztah mezi pojmy, jež autorka představuje. Press-party paralelismus na s. 10 považuje v zásadě za 

synonymum politického paralelismu, což není úplně přesné (každý z pojmů vznikl v jiné době, má jinou náplň i 

aplikovatelnost); její historický výklad na s. 10 sugeruje jednoznačnou linii od stranického tisku k profesionální 

žurnalistice (čili implicitně považuje profesionální žurnalistiku za neslučitelnou s paralelistickým modelem); na s. 

7 mezi nově vzniklé nestranické tituly řadí i zcela stranické Rudé právo; vůbec nejzmatenější je vztah politického 

paralelismu a pluralismu médií (s. 16). Struktura Deníku popsaná na s. 20 není přesná (Deník má své celostátní 



stránky, regionální stránky, společné pro několik lokálních redakcí, a lokální stránky, není tedy pravda, že co je 

otištěno v Pražském deníku, je i v Kladenském deníku a dalších středočeských lokálních mutacích). 

Téma samotného výzkumu je zajímavé a na obecné úrovni lze říci, že kvantitativní obsahová analýza (byť velice 

jednoduše navržená) je aplikována poměrně dobře (navzdory dosti podivně odvozeným a formulovaným 

hypotézám). Měl bych k ní ovšem dvě koncepční poznámky. 

První je otázka výběru vzorku. Jestliže se výzkumná otázka vztahuje k rozdílu ve dvou mutacích, pak je zbytečné 

se výrazněji zabývat obsahem, který mají obě redakce společný, a naopak je vhodné soustředit se na to, co je na 

můj vkus příliš stručně popsáno v kap. 3.4. 

Druhá se týká struktury prezentace výsledků, kde se objevuje řada grafů, které ale často mají málou informační 

hodnotu (určitě neplatí rovnice čím více grafů, tím lépe). Nebylo by asi také nutné popisovat a rozebírat každý 

graf na takovém prostoru. Není mi moc jasný způsob, jakým autorka prováděla přepočet na slova věnující se 

jednotlivým stranám: byly sem započítávány třeba citace či parafráze představitelů stran? (Pokud správně chápu, 

autorka nejdříve označila, zda je strana zmíněna okrajově či výrazněji a pak daným koeficientem vynásobila 

počet slov celého textu. To je legitimní postup, ale měl by být reflektován. V 500 slov dlouhém textu mi "drobná 

zmínka" může vygenerovat 50 slov, i když v článku byla jen věta "O pozornost voličů se uchází i Strana 

zelených.") 

Některé ze závěrů nejsou příliš přesvědčivé, na některých místech autorka dokonce vysuzuje jisté skutečnosti, 

aniž by pro ně měla oporu v datech (s. 37 – tvrzení, že piráti možná nemají upevněné vazby s médii, …). Na s. 41 

mi chybí výraznější porovnání obou deníků. 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Struktura práce 3 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 5 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.) 

4 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

V práci se opakují některé části, výklad Hallina a Manciniho se objevuje na třech místech vždy v trochu jiném 

kontextu. Co ovšem hodnotím za největší slabinu práce, je poznámkový aparát a způsob odkazování. Není možné 

spokojit se s odkazy pod čarou ve formě 'Seymour-Ure 158" či "Dějiny českých médií 368" (s. 8), na některých 

místech jsou uvedena jména autorů prezentovaných statí, ale odkazy chybí (s. 6, 10 ad.). Až na dílčí stylistické 

neobratnosti (např. popis přepočtu na slova na s. 28) a pravopisné chyby (psaní pomlček, spojovníků atd.) je 

práce jazykově v pořádku. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Předkládaný text trpí řadou neduhů, jež se v bakalářských pracích často objevují, ať už je to neprovázanost 

teoretické a analytické části, nedostatky v aplikaci výzkumné metody, či problémy při zobecňování získaných 

dat. K tomu by se v případě bakalářské práce dalo přihlédnout ještě shovívavě, hlavním důvodem toho, proč 

práci hodnotím stupněm dobře, jsou tak čistě formální nedostatky v aplikaci citační normy. 

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1       

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! 

 


