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Posudek vedoucí 

k bakalářské práci Michaely Honsové 

Veřejnoprávní vs. soukromá média: svoboda žurnalistů 

Ing. Inna Čábelková, Ph.D. 

Ve své bakalářské práci se autorka studuje svobodu žurnalistu jako fenomén a porovnává 

svobodu žurnalistů v soukromých a veřejných mediích v ČR. Cílem bakalářské práce je „(1) 

vymezit faktory, které mohou mít vliv na svobodu žurnalistů v České republice, (2) zhodnotit 

vliv těchto faktorů v soukromých a veřejnoprávních médiích České republice, (3) porovnat 

míru subjektivní svobody žurnalistů v soukromých a veřejnoprávních mediích na příkladech 

svobody výběru příběhu, pojetí příběhu a míry účasti na editorské práce v České republice.“ 

(s. 1). V teoretické části autorka popisuje důležitost svobody projevu a pravá na informaci a 

její implikaci na svobodu žurnalistu. Posléze autorka rozebírá problematiku svobody 

žurnalistů v soukromých a státních mediích. Zde také autorka uvádí 2 ilustrační případové 

studie. Cílem empirické časti práce je „statisticky porovnat míru subjektivní svobody 

žurnalistů v soukromých a veřejnoprávních médiích na příkladech svobody výběru příběhu, 

pojetí příběhu a míry účasti na editorské práci.“ (s. 19). 

 

Pozitiva práce  

 Aktualita tématu 

 Velmi nadprůměrná ale presto zvládnuta statistická metoda 

 Autorka si uvědomuje nedostatky metody a dat 

 Autorka diskutuje vhodnost indikátorů.  

 Autorka ilustruje teorii vybranými případovými studiemi 

 

Připomínky a otázky k obhajobě 

 Formát odkazů: pokud je více odkazů za textem, sta čí otevřít závorku před prvním 

odkazem a zavřít za posledním odkazem. Např.  místo (Hvížďala, 2003) (McQuail, 

2013) (s. 1), (Hvížďala, 2003; McQuail, 2013). 

 Chybí spojovací věty mezi odstavci. Některé odstavce na sebe nenavazují, ačkoliv 

jsou o stejném tématu (viz např. 2 a 3 odstavec na s. 1). Ovšem nutno podotknout že 

se práce podstatně zlepšila oproti předchozí verzi.  

 Vzorec 1 – regresní analýza (s. 26). Ačkoliv autorka počítala ordinální regresní 

analýzu, uvedený vzorec platí pouze pro lineární regresi.  
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 Pojmenování faktorů ve faktorové analýze by mohlo být přesnější. Tak 5 faktor 

„politická agenda“ seskupuje indikátory spojené s pozitivním představením vládní 

politiky (Podporovat vládní politiku a Udržovat pozitivní obraz politického vedení, s. 

26) 

 V tabulce 3 chybí popis referenční proměnné (veřejná media jako referenční proměnná 

k soukromým, s. 33). Totéž platí pro tabulku 5 a 7.  

 „Etické problémy tohoto výzkumu spočívají v subjektivnosti výzkumných otázek“ (s. 

39). Toto je spíše omezení výzkumu než etický problém. 

 Není zřejmé, proč na s. 41 po uvedení diskuse výsledků empirické části autorka 

komentuje volební kampaň Donaldla Trumpa v USA. Působí to dojmem, že tato část 

zůstala autorce z předchozích verzí práce a mela být vyhozená.  

 Autorce ne vždy se podařilo se oprostit o žurnalistického stylu písemného projevu a 

odlišit ho od stylu akademického. 

 V závěru práce autorka uvádí „Podle výsledků analýzy můžeme shledat, že žurnalisté 

působící v soukromém médiu se cítí svobodněji oproti žurnalistům zaměstnaným v 

médiu veřejnoprávním. Příčinou tohoto výsledku je svázanost veřejnoprávních 

žurnalistů Novinářským kodexem, byrokratické uspořádání veřejného média či 

možnost většího výběru soukromých médií dle žurnalistových názorů a solidarita s 

médiem“ (s. 44). Druha věta tohoto tvrzení je nepodložená. Ze statistické a jiné 

analýzy prezentované v práci nelze určit příčinu rozdílů v subjektivní svobodě 

žurnalistů.  

Práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení 2.   

 

V Praze dne 11.7.2017       

 

Ing. Inna Čábelková, Ph.D.  


