
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta sociálních věd 

Institut mezinárodních studií 

PROTOKOL O HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

(Posudek vedoucího) 

 

Práci předložil student: Bohumil Vaníček 

Název práce: Analýza mediální reprezentace prezidentské volby ve Francii 2017 v denících 

MF Dnes a Právo 

 

Vedoucí: PhDr. Petr Šafařík  

 

1. OBSAH A CÍL PRÁCE:  

Bakalářská práce zkoumá mediální reprezentaci francouzské prezidentské volby v roce 2017, 

jak ji v období 1.1. ‒ 31. 5. 2017 přinášely dva české deníky Mladá fronta Dnes a Právo. Autor 

se snažil zjistit, nakolik se francouzské prezidentské volbě věnovaly a jakým způsobem, 

respektive především co do míry objektivity a nestrannosti.  

  

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ: 

Předložené pojednání obsahuje všechny povinné náležitosti předepsané pro daný typ 

kvalifikačních prací. Text je dobře strukturován, zjištění jsou zdařile prezentována formou 

grafů a tabulek. Pozitivem je i to, že B. Vaníček dva analyzované deníky představil ohledně 

jejich vlastnictví, čtenosti a politické orientace a že se k těmto poznatkům průběžně vrací 

ve svých interpretacích.  

Co se týká mediálněteoretických zdrojů, student se vhodně zaměřil na koncept objektivity 

a měření informační kvality. Následnou kvantitativní obsahovou analýzu provedl uspokojivě. 

Je cenné, že se snažil nad daným materiálem pojednávat také o vyváženosti, nestrannosti (nebo 

naopak zaujatosti vůči jednomu z prezidentských kandidátů), negativních konotacích atd. 

Škoda ovšem je, že diplomant některé své dílčí soudy a hodnocení nezdůvodnil důkladněji. 

Býval je mohl podložit uvedením alespoň několika citátů. V teoretické části měl Bohumil 

Vaníček představit rovněž koncept tematických rámců, vždyť i ten uplatnil ve své empirické 

analýze. Bývalo by bylo vhodné výslovně uvést, že výběr zkoumaných pramenů zahrnul texty 

zpravodajské i názorové, a následně to reflektovat alespoň na některých místech pojednání.  

Slabinou je i to, že komentář vybraných zdrojů není detailnější a že v něm převládají 

kompendia.  

Začátek teoretické části diplomant pojednal příliš obšírně ‒ nebylo třeba reprodukovat definice 

základních pojmů mediálních studií, místy navíc způsobem připomínajícím výpisky (s. 7‒8). 

Ojediněle se Bohumil Vaníček vyjadřuje nejasně. Například na konci oddílu 3.1 mísí poznatky 

o kvantitativní obsahové analýze a pasáž o svém využití této metody a možnostech 

„kvalitativního zpracování“ způsobem, že z mnou níže citované pasáže není poznat, zda student 

pojednává o vzájemných průnicích obou přístupů obecně, nebo ve své bakalářské práci: „Obě 

tyto metody se často prolínají a navzájem se doplňují tak, aby výsledek výzkumu byl co nejvíce 

vypovídající a srozumitelný“ (s. 20). 

Diplomant často využívá publikaci Analýza obsahu mediálních sdělení a odkazuje na ni, jako 

by byla dílem jednoho autora. Přitom jde o sborník, B. Vaníček by tedy měl uvádět bibl. údaje 

jednotlivých příspěvků.  

Závěrečný seznam zdrojů měl být přesněji rozčleněn ‒ název oddílu „Internetové zdroje“ 

je zavádějící, neboť diplomant čerpal z databáze Newton Media Search, ta ale nabízí (také) 

texty, které vyšly ve fyzické podobě (v „papírových novinách“ ‒ nikoliv tedy v internetových 



mutacích, respektive sesterských projektech dvou zkoumaných deníků, tj. Idnes.cz 

a Novinky.cz). 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ:  

Bakalářská práce je stylisticky a jazykově na velmi dobré úrovni. Pouze ojediněle se v textu 

objevuje nevhodný, hovorový obrat (např. „nezkažený kandidát“, s. 31). V textu je jen málo 

pravopisných a písařských chyb (vyskytují se např. na s. 36). Škoda je, že v závorkovém 

způsobu odkazování student nesjednotil psaní mezer po čárce a někdy ani to, zda tam uvádí jen 

příjmení autora nebo i zkratku rodného jména (např. na s. 10). Příklad dalšího drobného omylu, 

který unikl autokorektuře: jedno ze sousloví vyhledávaných v mediální databázi student uvádí 

jako „francouzská prezidentská“, tedy nestandardně v ženském rodě (s. 20‒21), v tabulce 

ale uvádí tvar v rodě mužském ‒„francouzský prezidentský“. 

Zbytečným nedostatkem je chybně zapsaný počet stran knih v seznamu „Použitá literatura“ 

(s. 35‒36) ‒ student píše zkratku „str.“ před čísleným údajem, tj. stejně, jako se při odkazování 

identifikuje citovaná či parafrázovaná část. Při uvedení celkového počtu stran (které zde navíc 

ani nebylo nutné) má být pořadí opačné.  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE:  

Diplomant si uložil poměrně náročný úkol. Navzdory dílčím nedostatkům zmíněným výše 

konstatuji, že B. Vaníček prokázal velmi dobré analytické schopnosti i dovednost psát jasným, 

čtivým stylem.  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ 

PŘI OBHAJOBĚ: 

K obhajobě navrhuji, aby se diplomant pokusil ozřejmit, nakolik se pasáže vyjadřující 

hodnocení jednotlivých prezidentských kandidátů vyskytovaly v názorových článcích (nikoliv 

tedy ve zpravodajství) a co to vypovídá o dvou zkoumaných denících.  

 

6. DOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA:  

Bakalářskou práci Bohumila Vaníčka doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou B.  
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