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Základní charakteristika práce. 

Jedná se o precizně vypracovanou bakalářskou práci zabývající se pomocí kombinace sekundární 

analýzy dat a obsahové analýzy problematikou vztahu mezi mediální a veřejnou agendou.  Vyzdvihl 

bych především autorovu erudici ve zkoumané oblasti, celkovou provázanost práce, pochopení 

základních problémů dokazování vztahu mezi agendami, utvoření cenných vodítek pro další výzkum 

v oblasti.  

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

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

Ano. Autor vhodně vysvětluje omezení zkoumaného problému a vyloučení online zpravodajství. 

 

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

Ano. 

 

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

text konzistentní celek? 

Ano. 

 

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

strukturu? 

Ano. 
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OBSAH PRÁCE 

 

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

autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Autor dokázal zpracovat . Mírně neorganické ve vztahu k tradici diskursu agenda settings mi připadne 

zapracování Luhmannovy Reality massmédií, neboť toto jméno se v této oblasti výzkumu vyskytuje 

jen velmi okrajově. Lze tohoto autora nějak dále při dalším výzkumu agenda settings dle autora práce 

využít? 

 

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

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

Empirická část je vypracovaná precizně, nejistě dle mého názoru působí jen interpretace Cramerova 

V, kdy autor místy hovoří o závislosti jedné veličiny na druhé, kdežto Cramerovo V je spíše 

ukazatelem asociace dvou znaků.  

 

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 prokázal na úroveň bakalářské práce nadstandardní dovednosti v oblasti interpretace a diskuse 

výsledků, které jsou v textu velmi striktně odděleny od samotných výsledků empirických analýz. 

V závěrečné práci autor představuje několik cest pro další výzkum v této oblasti, které z jeho analýz 

organicky vyplynuly. Vyzdvihl bych zejména myšlenku převažování zkoumaných populací dle známých 

sociodemografických charakteristik publik sledovaných médií. 

 

 

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.) 

Autor pracuje s odkazy korektně, jasně odlišuje své názory od převzatých, práce má adekvátní délku. 

 

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

literatura, datové zdroje,…) 

Autor využívá zahraniční literatury k tématu v šíři dostatečné pro vědecky relevantní uchopení 

zkoumaného problému. Z textu je znatelná silná orientace autora k tématu a z toho vyplývající 

povědomí o základních stavebních kamenech diskursu agenda settings. 

 

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

příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

U grafů mohl autor zvolit při černobílém tisku odlišnou formu zobrazení, některé kategorie lze rozlišit 

jen s obtížemi, v grafech 7 až 18 by možná bylo lepší uvést hrubé časové označení úseků. V grafech by 

bylo lepší uvést také velikost vzorku. 
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Další poznámky 

Mírně nestandardní, ačkoli akceptovatelné, je pojmenování podkapitol části Diskuse přesnou citací 

hypotéz.   

 

Na s. 58 interpretuje autor význam tématu Ukrajina pomocí vnímání potenciálního ohrožení Evropy. 

Kontroval bych tím, že samotné vnímané ohrožení význam tématu v agendě ještě neurčuje, viz např. 

některé přítomné známé ekologické hrozby. V tomto případě by na základě minulosti výzkumu 

významu tématu v populaci bylo možná vhodnější zjištění interpretovat prostřednictvím konfliktnosti 

tématu ve vazbě na specifickou historií země formované identity. 

 

Na s. 59 autor při uvažování o rozdílech ve významnosti Vánoc ve veřejné a mediální agendě opomíjí 

fakt, že zatímco ve veřejném mínění byli respondenti dotazování na pociťovaný problém, obsah 

hlavní části zpravodajství se na koncept „problém“ neomezuje. 

 

Celkové hodnocení práce 

Nadstandardní práce, v upravené formě bych práci doporučil k publikaci v odborném časopise 

s recenzním řízením či ve sborníku zabývajícím se mediální problematikou. Navrhuji výborně. 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

Kromě výše řečeného, mohl by se autor vymezit vůči argumentu, že srovnávaná média mají odlišná 

publika a tudíž nejsou konzistentní ve srovnání s užitým reprezentativním vzorkem z výzkumu 

veřejného mínění? 
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