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Základní charakteristika práce. 

Teoreticko-empirická výzkumná studie. 

 

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Práce má jasně formulovaný záměr, cíl, konkrétní výzkumné otázky i hypotézy a v závěrech se 

vyjadřuje právě k nim. 

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Metoda jako taková je adekvátní, dobře zdůvodněná a jasně vyložená.  

 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, vytváří 

text konzistentní celek? 

Části práce jsou vyvážené a práce tvoří jasný, konzistentní celek.  

 

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce přehlednou 

strukturu? 

Argumentace i text práce jsou vystavěny logicky, jasně a srozumitelně. Práce přehlednou strukturu, 

s drobnou výjimkou části s prezentací výsledků (viz níže).  

 

 

OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, vhled 

autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 
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Teoretické část pokrývá všechny klíčové koncepce a pojmy dané výzkumné oblasti. Autor předvádí 

adekvátní znalost a orientaci v problému, dokáže pojmy a koncepce třídit a vzájemně diskutovat. 

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem k cíli 

práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Ačkoli je metoda taková je zcela adekvátní a po technické stránce aplikovaná a provedená korektně, 

konkrétní nastavení metodologických parametrů výzkumu dle mého soudu výrazně omezilo možnost 

pozitivního ověření hypotéz a formulaci jasnějších závěrů. Jedná se zejména o omezení vzorku 

analyzovaných zpráv pouze na upoutávky z hlavních zpráv a pouze na titulní strany deníků. 

Domnívám se, že kvůli tomu autor získává příliš malý výzkumný vzorek na odhalení silnější 

kontingence mezi agendami, ve kterém navíc může docházet k větší nahodilé proměnlivosti mezi 

jednotlivými agendami nebo časovými okamžiky.  Nicméně v diskusi autor ukazuje, že si je těchto 

problémů vědom a sám navrhuje vést další výzkumné aktivity právě směrem, který některá z těchto 

omezení eliminují. 

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických analýz, 

provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení výzkumných 

otázek, naplnění cílů práce). 

Autor získané vlastní poznatky velmi dobrým způsobem diskutuje a vysvětluje s využitím teoretického 

základu předvedeného v úvodní části. Závěry formuluje věcným, střízlivým způsobem s poukazy na 

omezení metodologického rázu i další okolnosti.  

 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-162 tis. 

znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora od převzatých, 

seznam literatury atd.) 

Práce zcela naplňuje kritéria odborného textu. 

 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, zahraniční 

literatura, datové zdroje,…) 

Autor využívá vhodné informační a datové zdroje a to v adekvátním množství. 

 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, označení 

příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Po jazykové a stylistické stránce je práce zcela bezproblémová. Méně přehledná je prezentace 

výsledků vlastního empirického výzkumu, kde tabulky nejsou v textu na místech, kde se o nich píše. 

Poněkud náročná je také orientace v několika různých řezech při popisu kontingencí mezi agendami. 

 

Další poznámky 

Nemám. 
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Celkové hodnocení práce 

Autor odvedl velmi dobru teoretickou i empirickou práci a výsledná podoba bakalářské práce je 

pěknou ukázkou studentského odborného textu, který na základě pečlivé teoretické přípravy řeší 

vlastní dílčí výzkumný úkol. 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

Jaké výsledky bychom mohli očekávat, pokud by se soubor zpracovávaných událostí rozšířil na celé 

zpravodajství a na celý obsah deníků? 

Je autorův závěr o neplatnosti předpokladu 2krát silnějšího vlivu tištěných medií tak překvapivý? 

Nemohlo toto konstatování platit v určité mediální konstelaci, zatímco v jiné (zejména nástupem 

internetového zpravodajství) již jednoduše platit nemusí? 

Jak by se autor vypořádal s námitkou, že jím sledovaná témata jsou stále ještě velice široká na to, aby 

se na nich skutečně projevily procesy přepokládané teorií agenda-setting? Namátkou: je událost 

„Ukrajina“ skutečně jednou událostí? Není to spíše sled několika událostí, kdy každá z nich by 

mohla/měla být sledována samostatně?  

 

Datum: 3. 6. 2015 
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