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A) Posouzení obsahu 

 

Definice cílů práce, stanovení výzkumných otázek velmi dobře 

Metodologie práce velmi dobře 

Koncepce a struktura práce velmi dobře 

Práce s prameny velmi 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: 

Klikněte sem a zadejte text. 

 

B) Posouzení formálních náležitostí 

 

Seznam pramenů a literatury, práce s literaturou velmi dobře 

Poznámkový aparát velmi dobře 

Formální struktura práce výborně 

Stylistická a jazyková úroveň výborně 

Přílohy (pokud jsou) Zvolte položku. 

 

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

komentářem: 



                             
 
 

 
 
 
 
Klikněte sem a zadejte text. 

 

C) Celkové zhodnocení 

 

1) Celkové shrnutí (povinné, alespoň 500 znaků) 

Martin Miklošovič si zvolil téma na pomezí historie a svého předchozího studijního oboru – 

mediálních studií. Vzhledem k tomu, že neměl průpravu z bakalářského studia historie, musel 

se během studia magisterského, a také během přípravy této diplomové práce, zcela nově 

seznámit jak s metodami historické vědy, tak s faktografií, včetně té z oblasti dějin Jugoslávie. 

Také teprve v průběhu magisterského studia si osvojil znalost srbochorvatského jazyka. Tato 

skutečnost se mimo jiné projevila v tom, že své dva semestrální pobyty v Záhřebu a 

Bělehradu využíval zejména ke studiu pramenů, zatímco jeho obeznámenost s chorvatskou a 

srbskou odbornou literaturou zůstala poněkud slabší. Tento svůj handicap se od počátku snažil 

alespoň částečně kompenzovat využíváním dostupné odborné literatury v angličtině. Práci 

Martina Miklošoviče tak posuzuji i s ohledem na výrazný posun, který jsem u něho v průběhu 

celé přípravy magisterské práce zaznamenal. Autor projevil značné úsilí a houževnatost a přes 

různé nemalé překážky dané vnějšími okolnostmi svou práci nakonec dotáhl do zdárného 

konce. Přitom se mu dostalo již částečné satisfakce v tom, že práci přihlásil do soutěže 

ministerstva zahraničních věcí o nejlepší studentskou práci zaměřenou na oblast Balkánu a 

v této soutěži zvítězil. 

Nicméně práce má svá slabá místa. Autor chtěl využít své metodologické průpravy z oboru 

mediálních studií. Prvních téměř čtyřicet stran věnoval rozboru odborné literatury věnující se 

teorii médií a propagandy. V těchto pasážích jistě prokázal značné znalosti a schopnost 

vystihnout ve zkrácené podobě teze citovaných prací. V těchto kapitolách se také na několika 

místech pokusil vztáhnout teoretická východiska k problematice jugoslávských médií ve 

sledovaném období. Nicméně na to, jak velký prostor autor teorii věnuje, ji nakonec ve své 

analýze příliš nepoužívá. Příkladem může být problematika stereotypu a předsudku – tyto dva 

pojmy se v analytické části již vůbec nevyskytly, i když, jak by šlo soudit z teoretických 

kapitol, měla být jejich úloha v tomto smyslu dosti klíčová. 

Analytickou část práce ovšem považuji celkově za zdařilou. Autor při ní sice nepostupoval 

tak, jak předesílal, ale jeho detailní analýza obsahu jednotlivých článků přináší přesto 



                             
 
 

 
 
 
 
zajímavé poznatky. Autor poukazuje na manipulativní způsoby informování, které byly 

vlastní bělehradskému listu Politika a které postupem času také zdomácněly na stránkách 

záhřebského Vjesniku. Nechává přitom stranou otázku míru (ne)pravdivosti některých 

sporných informací, jelikož, jak správně uvádí, průběh a příčiny některých událostí nejsou 

objasněny dodnes a zůstávají tak stále předmětem kontroverzí. 

Martin Miklošovič dopředu deklaroval, že se chce zabývat pouze analýzou obsahu 

studovaných novinových textů a že jej zajímá způsob informování, styl a výkladové strategie. 

Záměrně tak chtěl ponechat stranou autorskou stránku textů. Přesto se však nakonec ukazuje, 

že při zvolené, tedy v zásadě klasické historické analýze, není tento přístup zrovna šťastný. 

Personální změny v redakcích, včetně jejich politického pozadí, i názorový vývoj jednotlivých 

žurnalistů jsou důležitými skutečnostmi, bez jejichž objasnění, působí analýza obou deníků, 

při nakonec zvolené metodě, prostě neúplně. 

Výhrady lze mít v případě analytické části také vůči přílišné popisnosti a k formální stránce. 

Autor si stál na svém v otázce přepisu dlouhých pasáží v původním jazyce i při způsobu 

citování novinových článků, které právě záměrně pomíjí autorství. Text se tím ovšem stává 

málo přehledný a poznámkový aparát hůře využitelný pro další badatele. Diskutovat by jistě 

šlo i o některých autorových interpretacích, které nejsou faktograficky zcela správné. 

Přesto, jak mimochodem ukazuje velice dobře napsaný závěr, se Martin Miklošovič dovedl se 

zvolenou tematikou vypořádat úspěšně. Jeho diplomová práce je podle mého soudu odborně 

přínosná a splňuje požadavky kladené na diplomové magisterské práce. 

 

2) Případně navrhovaná témata či otázky k obhajobě 

Klikněte sem a zadejte text. 

 

3) Závěrečné doporučení 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou velmi dobře 

(Moje hodnocení však kolísá spíše mezi známkami velmi dobře a výborně) 

 

V Praze, dne 4. června 2019 

 

Podpis Klikněte sem a zadejte text. 


