
 

 

 

 

 

POSUDEK  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 
 

 

Typ posudku: oponent 

Autorka práce: Petra Půlpánová  

Název práce: Měření dopadu dokumentárních filmů na postoje a chování diváků 

Oponent práce: Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. 

Navržené hodnocení:  velmi dobře 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) 

rozepište podle níže uvedených kritérií. 
 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce 

vhodně strukturována? 

Petra Půlpánová uvádí cíle své práce v úvodu na str. 3. Jedná se o práci především 

metodologickou. Jejím cílem bylo: „ zhodnotit metodiku pro měření dopadu dokumentárních 

filmů na diváky…“. Autorka předpokládala, že: „… krátkodobý dopad ihned po zhlédnutí 

bude větší než dlouhodobý dopad po měsíci….“ Dílčím cílem bylo také zjistit, jaký má vliv 

emocionální a racionální zaujetí na míru a dlouhodobost projevených změn. Cíl práce byl do 

značné míry splněn.  

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné 

texty? 

Autorka využívá převážně zahraniční relevantní literaturu.  

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod 

jejich analýzy?  

Autorka využila standardních metodik pro měření a evaluaci dopadů mediálního obsahu. Při 

zjišťování racionálního zaujetí se inspirovala teorií a hodnocením efektivity reklamních 

sdělení. Byla sebrána data ve dvou vlnách dotazování (662 diváků a po měsíci 273 diváků). 

Výzkum byl proveden s využitím festivalového publika diváků dokumentárních filmů 

festivalu Jeden svět. Jednalo se tedy o dosti kvalitní data pro potřeby zodpovězení daných 

výzkumných otázek. Vedle kvantitativního šetření provedného ve dvou vlnách autorka 

uskutečnila v časovém odstupu 8 měsíců kvalitativní rozhovory s šesti účastníky promítání, 

kteří odpověděli v obou vlnách standardizova-ného dotazování. 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

Argumenty použité v diplomové práci Petry Půlpánové se opírají o tabulky a statistické testy. 

Základní zjištění je srozumitelně podáno. Některé podrobnější detaily v argumentaci však 

nejsou dostatečně srozumitelné. Nejde bohužel poznat, zda se jedná o nedostatečnou 

průkaznost výsledků nebo o jejich neobratnou prezentaci.      .  

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění 

převzatých? 

Ano. Rozlišení je přesvědčivé. 

 



 

 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

Práce je v zásadě srozumitelná. Jen některé detailní závěry jsou nepříliš jednoznačné. V práci 

jsem nenašel gramatické ani stylistické chyby. Odkazy na literaturu jsou provedeny 

předepsaným způsobem podle normy. 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li 

jaké). 

Diplomová práce kombinuje dvě vlny standardizovaného dotazování (PAPI a po měsíci 

CAWI) a hlobkové kvalitativní rozhovory s dosti zřetelným časovým odstupem.  Sama 

autorka (na str. 56) upozorňuje na nedostatečnou reliabilitu škál emocionálního a především 

racionálního zaujetí. V rámci použité metodiky dokázala patrně maximum. Přesto však ve 

čtenáři zůstává pochybnost, zda se jí podařilo dostatečně rozlišit dopad na postoje od dopadu 

na konkrétní jednání zkoumaných diváků dokumentárních filmů.      

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

1. Vysvětlete prosím, proč jste kvalitativní rozhovory s diváky uskutečnila až po osmi 

měsících. Jak by se mohla změna metodiky projevit ve vašich závěrech? 

2. Jak byste zpřesnila nebo navrhla změnu metodiky dotazování, pokud byste chtěla od 

sebe více odlišit dopady na postoje diváků od dopadů na jejich chování.  

 

Celkové hodnocení práce: 

Diplomovou práci Bc. Petry Půlpánové hodnotím stupněm  velmi dobře. 

 

 

 

Datum: 12. června 2017   
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