
 

Abstrakt 

 

 Úloha médií v podnecovaní nenávisti a nacionalistických vášní pri rozpade 

socialistickej Juhoslávie (SFRJ) je známou skutočnosťou a nezanedbateľným faktom. Cieľom 

práce je výberová komparatívna obsahová analýza srbskej a chorvátskej tlače počas rozpadu 

bývalej socialistickej federatívnej Juhoslávie v rokoch 1990 – 1991 na príklade dvoch 

denníkov, konkrétne záhrebského Vjesnika a belehradskej Politiky. Ide o obdobie tesne 

predchádzajúce vojenskému konfliktu po vyhlásení nezávislosti Slovinska a Chorvátska v júni 

1991. Zámerom je pritom zistiť, v akej konkrétnej podobe sa propaganda, ako je definovaná 

nižšie, vo vybranej tlači objavovala. Druhou úlohou potom bude preskúmať, ako v priebehu 

času varioval jej výskyt v závislosti na prebiehajúcich udalostiach. 

 

Zatiaľ čo vzťah moci a médií v tomto prípade je už dostatočne známy a viackrát sa stal 

predmetom výskumu, výberová obsahová analýza by mala ukázať, aké prvky konkrétne sa 

pritom využívajú, slúžiac k aktivizácií verejnosti. Cieľom predkladanej práce bude výrez 

z komplexného obrazu, analýza jedného druhu média a obsahovej zložky argumentov 

použitých v záujme podpory mocenských pozícií, národnej agitácie a vzbudzovania 

nepriateľstva voči protivníkom aktuálnej politickej moci a ich zámerov, či už z prostredia 

druhých národov alebo z radov domácej opozície. Bude sa pritom pozorovať prítomnosť alebo 

neprítomnosť určitých prvkov, objektivita spravodajstva, často využívané témy a motívy, 

spôsob ich prezentácie, proporcionalita, frekvencia výskytu a dôrazy na určité témy, resp. ich 

neprítomnosť. 

 

K dosiahnutiu vytýčeného cieľa bude použitá kombinácia historickej komparatívnej 

metódy a teoretických nástrojov z oblasti výskumu médií, konkrétne obsahová analýza 

a čiastočne analýza objektivity. Komparatívna metóda bude pritom využitá dvojitým 

spôsobom. V prvom prípade v diachrónnej podobe pri hodnotení premeny propagandy 

v novinách a to v priebehu časového úseku od definitívneho rozkladu komunistickej moci, 

ktorej medzníkom je krach posledného zjazdu predstaviteľov všetkých republík v januári 1990, 

až po oficiálne oddelenie prvých zväzových republík, ku ktorému došlo 25. júna 1991. Druhou 

formou je potom synchrónna komparácia obsahu v oboch denníkoch.  

 

 


