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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytiskněte, 
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu příslušné katedry! 
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: UHLÍŘ Filip  
Název práce: Průzkumy veřejného mínění v českém mediálním prostoru 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: MORAVEC Václav 

Pracoviště: Katedra žurnalistiky, IKSŽ, FSV UK v Praze 
 
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) 
Bakalářská práce Filipa Uhlíře odpovídá ve všech aspektech schváleným tezím, je však otázkou, zda nemělo dojít 
k rozšíření či pozměnění struktury práce, resp. zkoumaného vzorku médií. Téma vymezené názvem práce 
"Průzkumy veřejného mínění v českém mediálním prostoru" může v čtenářích předloženého textu vyvolat mylný 
dojem, že se autor bude věnovat i jednomu z významných mediálních zadavatelů průzkumů, kterým je Česká 
televize. Navíc výsledek předběžné rešerše (potažmo práce samotné) diplomantovi ukázal, jak velké množství 
článků publikovaných v tištěných médií (navíc ze zkoumaného vzorku) odkazuje právě na sociologická data 
prezentovaná (resp. zadaná) televizí veřejné služby v ČR.        
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 4 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autor se jen z části vyrovnal s pojmovým rámcem problematiky výzkumů veřejného mínění, čemuž odpovídá i 
množství sociologické literatury, na niž odkazuje. V textu se tak objevují termíny z aplikovaného sociologického 
výzkumu, které nejsou blíže objasněny, natož pak kriticky zhodnoceny (např. omnibusová metoda - viz str. 19, ad 
hoc výzkum - viz str. 19). Diplomant v předloženém textu rovněž zcela pominul některá základní kritéria, která 
rozhodují o kvalitě výzkumů veřejného mínění. Jde například o velikost vzorku, tvorbu dotazníku, metodu sběru 
dat a jejich vážení apod. Tyto zásadní chyby přičítám nedostatečnému se seznámení s domácí i zahraniční 
literaturou, která se vymezenému tématu věnuje. V práci měla být - podle mého názoru - obsažena i problematika 
stanovování statistické odchylky a její prezentace v žurnalistických textech. Práce až příliš spoléhá na prameny, 
které vycházejí z agentur, což je možné považovat za jeden ze zásadních nedostatků předloženého textu. Příliš 
vhodné není ani autorovo odůvodnění kritéria vztahujícího se k serióznosti médií (viz str. 30): "Debatě na téma 



serióznosti těch či oněch médií se v této práci vyhnu konstatováním, že já osobně vidím tato média (MF DNES, 
Právo a Hospodářské noviny - poznámka oponenta) jako seriózní."            
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce 3 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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.) 

2 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

4 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Výsledný dojem z předložené bakalářské práce kazí překlepy a chyby (viz str. 16, 28, 51 atd.) a autorova 
nedůslednost. Například u názvu listu Mladá fronta DNES se v textu setkáváme hned se třemi možnostmi jeho 
uvádění: Mladá fronta DNES, Mladá fronta či Mladá fronta dnes. Příliš vhodné nejsou v odborném textu 
publicistické obraty: "o čistokrevné volební prognózy" (viz str. 12), "média, která v hektické předvolební situaci 
dychtí po datech všeho druhu..." (viz str. 12), "média (pozn. oponenta) se nepouštěla do složitých závěrů na 
vlastní pěst" (viz str. 52) atd.      
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
I přes výše formulované výhrady doporučuji bakalářskou práci Bc. Filipa Uhlíře k obhajobě. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Proč se diplomant vyhnul ve své práci problematice některých základních kritérií, která podmiňují kvalitu 

výzkumů veřejného mínění (např. velikost vzorku, tvorba dotazníku, metoda sběru dat a jejich vážení, 
statistická odchylka apod.?   

5.2 Proč se autor práce domnívá (viz str. 52), že by kvůli eliminaci možných chyb médií při prezentaci 
výzkumů veřejného mínění měly agentury zveřejňovat jen volební model?  

 
 
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! 
 


