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Andrea Mudrová v předkládané práci dobře využila méně obvyklou kombinaci oborů, jejichž studium 

absolvovala – vedle indologie se zaměřením na hindštinu rovněž ekonomii, a díky tomu mohla své 

téma podrobit kvantitativní i kvalitativní analýze. Jejím cílem bylo nastínit obraz Indie v českém 

mediálním diskurzu v období po poslední významné změně politického režimu v roce 1989, která 

přinesla mimo jiné pluralizaci médií, intenzivnější osobní kontakty Čechů a Indů a v neposlední řadě 

mohutné rozšíření počtu autorů v důsledku rozmachu online publikačních platforem a sociálních sítí.  

Tato práce má dvě významná omezení, která vyplývají z konstrukce vzorku analyzovaných textů. 

První je omezení na nejdůležitější celostátní deníky a druhé na data obsažená v databázi Anopress, 

tedy od roku 1996. Přestože původní záměr práce předpokládal, že se autorka pustí i do plně 

nedigitalizovaných textů první poloviny devadesátých let, nakonec po dohodě se školitelem došlo 

zejména z kapacitních důvodů k omezení na texty přístupné v plně digitalizované podobě. S vědomím 

těchto dvou omezení je třeba předkládaný obraz Indie vnímat. 

Autorka vychází z Foucaultovského pojetí diskurzu a jeho rozpracování do metodologicky dobře 

vymezené kritické diskurzivní analýzy, jejíž základy a další analytické postupy nastiňuje v prvních 

dvou kapitolách. U sledovaných textů se zaměřila na to, jak obraz Indie konstruují na škále pozitivní 

versus negativní a jak je obraz Indie rámován tematicky (politika, ekonomika, kultura, společnost 

atd.). Přestože zvolená metodologie počítá se subjektivní kreativitou výzkumníka při vytváření 

analytických kategorií, autorka mohla v samotném textu tuto subjektivitu více reflektovat, respektive 

zmínit, zda čelila dilematům, kam který text zařadit, zda se kategorie v některých segmentech 

nepřekrývaly, případně v jakých. Celá analýza mohla být samozřejmě podrobnější a více orientována 

na kategorie odvozené ze samotných textů. Dotaženější KDA by rovněž vyžadovala větší důraz na 

mocenské vztahy, které diskurz o Indii konstituuje/reprodukuje. Výsledný obraz je tak spíše založen 

na jednodušší analýze tematické, která ke KDA směřuje.   

Nejsilnější stránkou práce je naopak propojení kvantitativní obsahové analýzy s kvalitativní; právě 

v tomto spojení vizualizace oscilující četnosti článků, událostí, které je generovaly, a výstižných citací 

pak ve svém celku vrhá mnohem plastičtější světlo na český mediální zájem o Indii, jakož i na obraz 

Indie, který utváří. Jako školitel jsem měl možnost sledovat postup autorky a komentovat několik 

průběžných verzí, proto se dále omezím na závěrečné hodnocení. 

Práce Andrey Mudrové splňuje všechny podmínky na bakalářskou práci kladené, doporučuji ji 

k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou. 
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