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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) 

Předložená bakalářská práce vychází ze schválených tezí ve všech aspektech, tj. co se týče cíle, techniky a 

struktury. Přesto však ne zcela koresponduje se zvoleným titulem, který oznamuje zkoumání daného fenoménu "v 

českém mediálním prostoru." Jednou z příčin je fakt, že teze byly schváleny začátkem roku 2013 s 

předpokladem, že tím nejpodstatnějším místem, na němž bude možné dokumentovat přístup médií k výzkumům 

veřejného mínění, budou tištěná média, především deníky. Jak se ukázalo, významný posun v přístupu k 

předvolebním průzkumům se odehrál v médiích vysílacích, zvláště u ČT, která na základě špatných zkušeností z 

roku 2012 angažovala souběžně dvě agentury a zaměřila se více na volební potenciál než na volební modely. 

Jestliže upozorňuji na to, že tento fakt práce zachytila jen částečně, vnímám to jako sebekritiku vlastní osoby 

jako vedoucího práce, ale také jako kritiku autora, který se mnou konzultoval až příliš pozdě před termínem.  

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Když  hodnotím použitou literaturu a její aplikaci pouze "velmi dobře", pak mě k tomu vede nikoli ta část, která 

čerpá ze sociologické literatury, a vysvětluje rozdíly mezi nejrůznějšími typy předvolebních průzkumů, ale 

skutečnost, že při představování agentur se autor až příliš spolehl na sebepropagační materiály a nedodal k nim 

vlastní hodnocení, případně informace nad rámec PR informací. Užitečné by to bylo zvláště u ppm factum 

research, o niž se spekulovalo, že má až příliš blízko k politickým stranám, dokonce prý k ČSSD.  (Podle mého 

názoru tato náklonnost politických stran k agentuře vyplývá z Herzmannovy metodiky, kterou aplikuje na 

nerozhodnuté voliče, a která předpokládá velkou setrvačnost postojů od voleb předešlých, což politickým 

stranám vyhovuje.) Zmiňuje-li se na straně 44 agentura Focus, mohlo být uvedeno, že jde o slovenský podnik 

s menší českou filiálkou. Konstatování nedůvěřivého postoje k agentuře Médea Research (str.23) mohlo být 

doplněno informací, že tato agentura nedodržuje standardy Esomar a není členem Simaru. Jak  je zřejmé 



z kvalitativní analýzy materiálů publikovaných ve třech denících, novináři zde často využívali a komentovali 

průzkumy, které byly objednány a zpracovány pro ČT (TNS Aisa). Alespoň krátká zmínka o pozadí těchto 

průzkumů zde mohla být. K technice zpracování materiálu nemám závažných připomínek, odpovídá tezím. Na 

druhé straně jest otázkou, zda při hodnocení aktivit zmíněných tří deníků neměly být vzaty v úvahu i jejich 

webové stránky. HN se sice v tištěné podobě průzkumy příliš nezabývaly, ale na ihned.cz se průběžné 

publikovaly informace z agentur. Možná, že shrnutí kvantitativní analýzy mohlo být zasazeno do širších 

souvislostí (pokus o hypotézu či názor, proč jedny deníky se průzkumům věnovaly více a jinak, než ty druhé) a 

nemuselo se omezovat jen na citaci zjištěných dat a shrnutí chyb.  

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Struktura práce 1 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.) 

1 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Z formálního hlediska nemám k práci žádné zásadní připomínky. Poznámkový aparát a citace odpovídají 

bibliografickým normám. Jazyk a stylistika práce jsou na velmi dobré úrovni (nalezl jsem  jen drobné překlepy: 

číslování článku na str.38, malé písmeno v názvu Práva na str. 31, zapomenutá čárka na předešlé straně apod.). 

Nevím však, proč byly zvlášť v příloze uvedeny tabulky, které se objevily již v textu. Pokud by práce měla mít 

nějaké přílohy, mohly to být citace z analyzovaných textů. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Předložená práce vyhovuje podmínkám na bakalářské práce kladené. Autor ke zpracování tématu přistoupil 

odpovědně, přesně definoval význam publikovaných výzkumů veřejného mínění před volbami a jejich potenciál 

při ovlivňování voličského rozhodování. Prezentoval zde hlavní a základní problémy, které se v českých médiích 

při využívání průzkumů veřejného mínění vyskytují. Na konkrétních příkladech dokumentoval chyby a nešvary, 

ke kterým média při interpretaci dat sklouzávají. Kvantitativně i kvalitativně vyhodnotil informování o 

předvolebních průzkumech ve třech relevantních denících. Závěry práce jsou podloženy zjištěnými fakty. 

Poněkud stranou zde zůstala problematika vysílacích médií, nicméně tato skutečnost byla dána schválenými 

tezemi (viz výše). Práci doporučuji k obhajově a její klasifikaci umisťuji mezi "výborně" a "velmi dobře." 

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Práce zmiňuje fakt, že ČT před volbami sledovala tzv. volební potenciál zpracovávaný agenturami STEM 

a Median.Volební model pro ČT připravovala TNS Aisa. Jakým způsobem se k předvolebním 

průzkumům postavil před volbami 2013 Český rozhlas?  

5.2       

 

 

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! 

 


