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Magdalena Fajtová si za téma své DP zvolila nesnadnou a vysoce aktuální problematiku
reflexe diskuse o členství v NATO v BaH. Cílem diplomantky bylo zkoumat, jak politické
reprezentace reflektují otázku vstupu BaH do NATO a jakými jazykovými prostředky její
členství prosazují či odmítají. Výsledek představuje vcelku kompaktní studií, ve které na
konkrétním příkladu – debatě o přistoupení BaH k NATO – Fajtová demonstruje, jak
hluboce je tamní společnost (nejen) v této otázce rozdělená. Z formálního pohledu má
diplomová práce jasnou strukturu. V teoretické části se věnuje diskusi příčin polarizace
bh. společnosti, významu identit a roli nacionalismu. V praktické části na základě
diskursivní analýzy mediálních zpráv rozebírá klíčové momenty, ve kterých politické
reprezentace akcentovaly své zcela protichůdné pohledy na otázku vstupu do NATO v
období od října 2018 do listopadu 2019. Analýza diskurzu je spíše deskripcí. Z textu není
patrné, k jakému teoretickému rámci autorka svá zjištění vztahuje, co jejich
prostřednictvím chce diskutovat a demonstrovat. Bh. kontext není zcela srozumitelný a
přesvědčivý. Autorka nazírá BaH výlučně optikou skupinového etno-nacionálního
pohledu, ve které nereflektuje mnohem komplexnější formy identit obyvatel. Diskurzivní
analýza bh. médií sice splňuje účel, působí ale místy nahodile. Jde spíše o demonstraci
výroků ústředních politiků k jednotlivým kauzám než o rozbor mediálního prostředí a jeho
protichůdné reflexe otázky vstupu BaH do NATO.
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