
        Posudek vedoucího diplomové práce Bc. Karolíny Mochanové. 

Diplomová práce Bc. Karolíny Mochanové nese název Politika, média a moc. 

Napsána je na 67 stranách textu, doplněna Seznamem použitých informačních 

zdrojů (5 s.). Diplomová práce se skládá, kromě Úvodu( (3 s.) a Závěru (4.s.) ze 

dvou tradičních částí – teoretické a praktické. Teoretická část je tvořena 1. kap. 

Masmédia, jejich vliv a účinky (18 s.), 2.kap. Interakce médií a politiky (3 s.). 

V praktické části jsou tři kapitoly – 3. kap. Cíle a metody analýzy, metody 

zkoumání mediálního obrazu (7 s.), 4.kap. Politická kariera (7 s.), 5. kap. 

Sémiotická analýza (15 s.). 

Diplomantka si zvolila zajímavé a aktuální téma na rozhraní politologie a 

mediálních studií. Práce se zaměřuje, jak píše autorka (8. s.) na vztah politiky, 

resp. politiků, politické kultury a médií, a současně na média jako nástroj 

komunikace a ovlivňování. Zvláštní pozornost je věnována vizualitě a vizuální 

stránce prezentace politiků a politiky. 

V teoretické části autorka vychází z poměrně rozsáhlé odborné literatury 

z oboru masových médií a politologie, v praktické pak provádí sémiotický 

rozbor předvolebních billboardů využívaje metodu Rolanda Barthese. 

V teoretické části práce se snaží diplomantka představit problematiku 

masmédií, jejich funkce, účinky. Pro potřeby práce na praktické části přibližuje 

problematiku vizuality a vizuální kultury, dotýká se také otázky propagandy. Ve 

snaze o co nejširší a nejkomplexnější přiblížení tak široké problematiky jsou 

jednotlivé části těchto dvou kapitol na nerovné úrovni, co do hloubky a rozsahu 

uchopení. 

V praktické, stěžejní části diplomové práci,  provádí autorka, využívaje  metodu 

Rolanda Bathese, vlastní semioticku analýzu vybraných billboardů významných 

politiků současné české politiky – A. Babiše a M. Kalouska. 

Po formální stránce diplomové práce má všechny potřebné náležitosti. Je psána 

kultivovaným, odborným jazykem, správně cituje a odkazuje na informační 

zdroje. 

Závěr:  Diplomantka prokáza hluboký zájem o zkoumanou problematiku a 

dobré zvládnutí vědecké práce. Dp. doporučuji k obhajobě 

Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném 

oboru. 



Otázky a úkoly k obhajobě : 1. Popište stručně možnosti využití vaší Dp. ve 

výuce ZSV.  2. Stručně charakterizujte pozitiva a negativa (resp. slabiny) využití 

tzv. nových medií v politice. 

 

V Praze 8.5. 2019                                                 PhDr. Josef Stracený, CSc.  

 


