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Výzkum publika po roce 1989

„Od programových deníčků k audiometrům“

Autor: Richard Cacák

Diplomová práce Richarda Cacáka se zaměřuje na genezi a zhodnocení komerčního výzkumu 

mediálního publika u nás. Autor formuluje tři hypotézy, které z různých hledisek postihují 

vzájemný vztah mezi komerčním vývojem médií na straně jedné a sférou výzkumu publika na 

straně druhé. Za závažné hypotézy obecnějšího charakteru považuji první a třetí z nich: 1. 

Předpokládaný tlak mediálních zadavatelů na charakter a kvalitu výzkumných nástrojů pro 

všechny typy publika. 2. Vzájemnou vazbu mezi dynamikou komerčního rozvoje určitých 

odvětví médií a odpovídajícími metodami zkoumání publika. Tyto hypotézy de facto souvisejí 

s dynamikou technologického rozvoje médií i se stále větším důrazem, v němž se nové 

technologie prosazují při samotném výzkumu publika. V pořadí druhá hypotéza se týká trhu 

poskytovatelů výzkumů, kde autor očekával zřetelnější hierarchizaci aktérů a vymezení 

dominantních hráčů.

Jako výzkumnou metodu autor zvolil kritickou analýzu. V prvních částech práce v hlavních 

bodech nastiňuje historii výzkumu publika ve světě i u nás a uvádí jej do vztahu s vývojem 

nejvýžnamnějších teoretických konceptů. Dále se věnuje podrobnějšímu rozboru hlavních 

komerčních výzkumů prováděných u nás až do současné doby. To je zejména Media projekt, 

dále výzkum televizního publika v jeho tradičnější podobě i za pomoci peoplemetrů. A nově 

se rozvíjející výzkum uživatelů internetu. Vždy věnuje pozornost celému procesu - záměrům 

zadavatelů, vzniku projektů, metodologii samotného výzkumu, analýze vývoje i celkovému 

zhodnocení kladů i kritik těchto výzkumů. Čtvrtá kapitola ve shodné tématické struktuře 

podrobněji věnuje současnému stavu, pátá kapitola budoucímu vývoji výzkumu publika.

Autor se zaměřuje hlavně na metodologie výzkumu spojené s využíváním nových technologií. 

V závěru se vrací k hypotézám. První a třetí považuje za potvrzené, u druhé hypotézy týkající 

se dominantního postavení jednoho výzkumného subjektu zatím tento vývoj nevidí, i když jej 

nevylučuje do budoucna.

Práce má jasnou, přehlednou strukturu a je logicky stavěná, jasně formulovaná. Poskytuje 

dostatek faktografického materiálu, dobře a přehledně podává obraz o metodách výzkumu



publika. Zejména oceňuji fakt, že autor věnoval velkou pozornost tomu, jak se na straně 

zadavatelů formovala potřeba výzkumů publika a jak vypadal celkový proces výběru 

zhotovitele.. Nepostrádá ani osobní stanovisko a to jak v úvodu při zdůvodňování výběru 

tématu tak v závěru při úvahách o dalším možném vývoji komerčního výzkumu. Práce je 

doplněna zajímavými přílohami.

Otázka pro diplomanta: Jak vidí další vývoj Media projektu, hledání jednotné měny? Pokud 

jde o jeho současné rozdělení na samostatný výzkum čtenosti a poslechovosti: je tato situace 

české specifikum nebo k podobnému rozdělení došlo či dochází i v jiných zemích?

Diplom ovou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením  „výborně“.
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