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Základní charakteristika práce. 

Empirická práce zabývající se analýzou vyváženosti českého denního tisku ve třech po sobě 

jdoucích předvolebních obdobích. Metodou je obsahová analýza, způsob jejího nasazení je rozvětven 

podle hlavních přístupů využívaných k měření vyváženosti, což je bezpochyby účelné a smysluplné 

řešení. 

 

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

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

Ano. Výzkumné otázky však odpovídají spíše různým způsobům měření vyváženosti v tisku, v závěru 

by tedy bylo zřejmě adekvátnější hlubší zamyšlení nad adekvátností použitých postupů v případě 

analýzy vyváženosti tisku v předvolebním období. V tomto ohledu působí závěr práce poněkud 

rozpačitě a vymezení cíle práce by toto mohlo zohledňovat. 

 

 

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, ve srovnání s první verzí práce autorka podstatně zapracovala na provázání textu, jedinou 

redundantní částí se mi zdá část 1.3., naopak bych vzhledem k problémům s interpretací výsledků 

očekával část věnující se specifikům předvolebních kampaní, které mohly výrazně ovlivnit situaci 

v jednotlivých kampaních (z hlediska vyváženosti není předvolební kampaň abstraktním, 

homogenním a opakujícím se jevem, což autorčino nasazení metody implicite předpokládá).  

 

 

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

strukturu? 
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Ano. 

 

 

OBSAH PRÁCE 

 

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

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

Teoretická část práce je na velmi dobré úrovni, autorka zapracovala relevantní českou i zahraniční 

literaturu k tématu, reflektuje rozdíly mezi objektivitou a vyvážeností a rozdíly mezi jednotlivými 

chápáními pojmu vyváženost.  

 

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

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

Velmi dobrá, autorka sebrala a zanalyzovala vzorek o slušné velikosti (800 článků), výzkumné otázky a 

hypotézy jsou odvozeny z teoretické části a navazuje na ně i způsobem provedení obsahové analýzy. 

Při stanovení metodologického postupu autorka využívá relevantní zahraniční studie k tématu. Slabší 

je přesnost v interpretaci tabulek a výsledků (např. „jakou závislost se ale nepodařilo prokázat“ na s. 

29 a 30?). 

 

Jediným problémem je intersubjektivita v případě nasazení přístupu Dunwayové. I když autorka 

opakovaně zdůrazňuje subjektivitu hodnocení, smysl použití metody je právě v dosažení určité 

úrovně intersubjektivity a opakovatelnosti výsledků. Z tohoto důvodu nedává zdůrazňování 

subjektivity hodnocení autorky smysl. K dobru je nicméně nutné přičíst explicitní reflexi slabiny této 

metody a také fakt, že autorka opakuje metodu využitou v odborné studii publikované 

v recenzovaném časopise. 

 

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). 

V poměrně dobře zvládnuté práci považuji za slabší závěrečnou část práce, kdy autorka práce 

reprodukuje zjištění, má ale obtíže je hlouběji konfrontovat s obecným smyslem práce a smyslem 

předchozí vědecké diskuse o vyváženosti zpravodajství (v interpretaci se autorka zaměřuje spíše na 

otázku vhodnosti použité metody, viz s. 42). 

 

Dále viz výše.  

 

 

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.) 

Kritéria splněna, autorka procházala schopnost rešerše, zpracování a využití odborných textů 

v odborně psaném textu o rozsahu bakalářské práce. 
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Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, zahraniční 

literatura, datové zdroje,…) 

Oceňuji využití dostatečné šíře zahraničních studií k danému tématu. 

 

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

příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Na dobré úrovni, na několika místech věty nedávají díky formulační neobratnosti smysl (např „V roce 

2006 byly analyzovány strany...“ na s. 23, „vládní strany byly zastoupeny tento rok v denících častěji 

než v Poslanecké sněmovně“ na s. 26, „Toto zkreslení by se dalo považovat za politický vliv v denícíh“ 

na s. 38), četnost těchto chybných formulací však není drastická. 

 

Další poznámky 

Autorka při interpretaci výsledků upřednostňuje hledisko silnější či slabší orientace redakcí na 

příslušné části svého publika (viz např. s. 40), opomíjí tak jiné faktory, např. organizační atp., z nichž 

některé jsou zastoupeny v teoretické části práce. 

 

 

s. 8. – „Média jsou ale kvůli tlaku společnosti nucena přijímat profesní postupy a  normy, které mají 

za cíl zajistit co nejpravdivější informování o skutečnosti.“ – jak by toto tvrzení obstálo tváří tvář 

zpravodajství televize NOVA či českého bulvárního tisku? 

 

s. 8. – označení procesu komodifikace neodpovídá předchozímu textu („zprávy musely být 

pravdivé“), možná jde ale jen o problém formulace 

 

s. 10 – „Dnešní média se snaží osobnost novináře ve zpravodajství eliminovat.“ – jak by toto tvrzení 

obstálo před DVTV? 

 

s. 11 – „Od společnosti zde ale vzniká potřeba tuto objektivitu měřit.“ – opravdu? 

 

Celkové hodnocení práce 

Velmi dobře 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

Jak by autorka zhodnotila vhodnost použitých přístupů z hlediska přítomnosti či nepřítomnosti 

předvolební kampaně ve sledovaném období. Lze dle tohoto kritéria z práce dovodit nějaká další 

zjištění? 

 

Jaké důsledky pro podobu výsledků má nasazení řešení dle Dunway oproti jiným řešením? Příkladem 

může být uvedený citát o Bushovi a Clintonovi ze strany 13. Jak by se např. změnilo hodnocení, pokud 

by text tvrdil, že „Bush se musí bránit Clintonovi za jeho nedostatečný důraz na ekonomiku“ ?  

 

Jak by autorka zhodnotila možný vliv únavy z posuzování jendou osobou na podobu výsledků? 

Zapracovala nějak tento fakt do systematiky zpracování obsahové analýzy? 

 

+ Viz výše. 
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