
                             

 

 

 

 

 
 
Posudek oponenta diplomové práce z Historie 

 

 

Autor: Bc. Martin Miklošovič 

Název práce a bibliografické údaje:  Propaganda v srbskej a chorvatskej tlači počas rozpadu 

Juhoslávie. Komparatívna analýza denníkov 1990–1991. 

Autor posudku: PhDr. Boris Mosković  

 

A) Posouzení obsahu 

 

Definice cílů práce, stanovení výzkumných otázek dobře 

Metodologie práce velmi dobře 

Koncepce a struktura práce velmi dobře 

Práce s prameny dobře 

Schopnost analýzy, interpretace a kritického myšlení výborně 

Invenčnost a původnost velmi dobře 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem:  

Autor si v úvodní, teoreticko-metodologické části, zvolil hned několik koncepčních 

východisek, která lze s ohledem na složitost zkoumané problematiky označit za přiměřená a 

zajímavá (komparativní perspektiva, koncepty zabývající se funkcemi médií a propagandy 

ad.). Prokázal v tomto ohledu jak solidní orientaci v přístupech jednotlivých autorů, tak 

schopnost kritického hodnocení příslušných závěrů. Základní nedostatek ovšem spočívá 

v nedostatečné či neúplné aplikaci těchto teoretických a metodologických postřehů na 

samotný předmět bádání a využívaný pramenný materiál (deníky Politika a Vjesnik), jakkoliv 

se autor na některých místech snaží vztáhnout představované koncepty právě na jugoslávské 

reálie přelomu osmdesátých a devadesátých let. Tato nekompaktnost se projevila i v analýze 

vybraných článků, kdy výklad bohužel často směřuje k popisnosti a obsahové parafrázi, což 

kontrastuje s cíli deklarovanými v úvodu práce. I v tomto ohledu jsou ale patrné určité rozdíly 

– část pojednávající o reflexi událostí pozdního jara 1991 je tak v jistém ohledu promyšlenější 

a analytičtější, než pasáže popisující dění na počátku roku 1990. Poněkud rozpačitě působí 



                             

 

 

 

 

 
 
rozhodnutí autora ponechat obsáhlejší citace z denního tisku v původním jazyce, což značně 

narušuje její ucelenost a celkovou srozumitelnost. Zatímco v případě některých – v tehdejší 

jugoslávské žurnalistice nikoliv ojedinělých – sugestivních a specifických titulků či slovních 

obratů by zachování originálního znění jistě mělo své oprávnění, v tomto případě je jejich 

četnost místy bohužel až neúnosná. Celkově je ale nutné ocenit, že autor si při rozboru 

jednotlivých textů všímá velmi zajímavých detailů, které se dotýkají samotné žurnalistické 

praxe obou zkoumaných deníků a ilustrují tak (ne)profesionalitu části tehdejší jugoslávské 

publicistiky. V tom shledávám hlavní přednost jeho práce.         

 

B) Posouzení formálních náležitostí 

 

Seznam pramenů a literatury, práce s literaturou dobře 

Poznámkový aparát výborně 

Formální struktura práce velmi dobře 

Stylistická a jazyková úroveň výborně 

Přílohy (pokud jsou) Zvolte položku. 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem: 

Práce splňuje veškeré formální požadavky. Její stylistická a jazyková úroveň je nadprůměrná. 

Jisté zklamání ovšem představuje práce se sekundárními zdroji. Autor v práci nereflektuje 

řadu novějších i relevantních titulů vztahující se přímo ke zkoumaným tématům (I. 

ČOLOVIĆ: Smrt na Kosovu polju: istorija kosovskog mita. Beograd 2016, D. MARIJAN: 

Hrvatska 1989.–1992.: rađanje države. Zagreb 2017 ad.), ale i k samotné problematice 

jugoslávských médií (A. MIMICA – R. VUČETIĆ: Vreme kada je narod govorio: „odjeci i 

reagovanja u Politici, 1988–1991. Beograd 2008; D. BOAROV – M. LAKIĆEVIĆ: Kako 

smo izgubili našu Borbu. Beograd 2013; B. PAVELIĆ: Smijeh slobode: uvod u Feral 

Tribune. Rijeka 2015; Ž. KRUŠELJ: Igraonica za odrasle: Polet 1976.–1990. Zagreb 2015. 

ad.). Jakkoliv respektuji, že se autor vzhledem ke stanovené koncepci nezabývá personálním 

zázemím obou periodik a nezkoumá tak viditelný názorový vývoj některých předních 

novinářů, za nepříliš šťastné považuji fakt, že i v samotných odkazech nejsou uváděni 



                             

 

 

 

 

 
 
konkrétní autoři jednotlivých příspěvků, což poněkud devalvuje hodnotu jinak pečlivě 

shromážděné heuristické základny práce. 

 

C) Celkové zhodnocení 

 

1) Celkové shrnutí (povinné, alespoň 500 znaků) 

Práce M. Miklošoviče představuje zajímavou sondu do prostředí jugoslávských tištěných 

médií na samém počátku devadesátých let. Autor se pokusil na základě analýzy velmi 

solidního množství textů především určit, do jaké míry se oba vybrané deníky (bělehradská 

Politika a záhřebský Vjesnik) přidržovaly základních principů novinářské etiky a 

profesionality a do jaké míry naopak podléhaly očividné politizaci příslušných témat a 

pokusům o jejich přímou instrumentalizaci. Z tohoto hlediska autor prokázal vynikající smysl 

pro detail i schopnost rozlišovat jemnější, na první pohled ne vždy patrné argumentační i 

stylistické nuance, jež ale zřetelně ovlivňovaly celkové vyznění publicistických textů. Určitý 

problém nastává v případě celkového záběru a kontextualizace práce. M. Miklošovič si 

v úvodu stanovil poměrně promyšlené a ambiciózní cíle, které jsou inspirovány souborem 

pojmů a definic vycházejících hned z několika teoretických a metodologických konceptů. Při 

samotné kritické analýze vybraných publicistických textů se ovšem nemalá část takto 

deklarovaných a podrobně vysvětlovaných východisek z předkládaného výkladu opakovaně 

zcela vytrácí. Důsledněji a kontinuálněji tak M. Miklošovič sleduje objektivitu, vyváženost a 

publicistickou fundovanost jednotlivých článků. Pokud by tedy název, stejně jako avizované 

cíle a terminologická základna práce odpovídaly tomuto podstatně úžeji pojatému a precizněji 

definovanému záběru, předešlo by se jejímu ve výsledku poněkud nesourodému a ne zcela 

domyšlenému vyznění. V rámci analýzy jednotlivých témat, která se ve sledovaných denících 

objevovala v lednu 1990 a v květnu 1991 (srbsko-slovinský spor, případ A. Vllasiho, 

demontáž socialistického systému), by zajisté neuškodilo, kdyby je autor podrobněji zasadil 

do širšího dějinného kontextu a alespoň rámcově tak osvětlil, v jaké fázi (a intenzitě) se 

nacházela příslušná veřejná rozprava.        

 

2) Případně navrhovaná témata či otázky k obhajobě 



                             

 

 

 

 

 
 
1. K jakým konkrétnějším obsahovým či názorově-ideové posunům došlo u obou 

zkoumaných deníků od ledna 1990 do jara 1991? Jak se tyto změny redakční politiky 

promítly do výběru témat a interpretačních schémat, která bylo možné pozorovat na příkladu 

stálejších rubrik (historizující komentáře a seriály, připomínaná výročí apod.) 

 

3) Závěrečné doporučení 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou velmi dobře 

 

 

V Praze, dne 6. června 2019 

 

Podpis Klikněte sem a zadejte text. 

 

 


