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Oponentský posudek k bakalářské práci: 
Romana Chvátilová: Konflikt Saúdské Arábie a Íránu a jeho odraz v íránských médiích 
 
Bakalářská práce Romany Chvátilové se věnuje analýze mediálního pokrytí klíčových událostí 
pro vývoj vztahů mezi Saúdskou Arábií a Íránem v nedávném období 2015 až 2016. Cílem 
práce je posoudit, jak íránská média tyto události rámovala a zda toto rámování odpovídá 
představenému konceptu „žurnalistiky války“. Autorka za tímto účelem vybírá 27 textů 
publikovaných napříč třemi íránskými mediálními agenturami, ve kterých prvky tohoto 
fenoménu sleduje. Ve své práci pak dochází k závěru, že Írán taktiky žurnalistiky války 
skutečně proti Saúdské Arábii aktivně používá jako nástroje v boji o pozici hegemona 
v regionu Perského zálivu. 
 
Největší předností hodnocené práce je autorčina schopnost analyzovat – vzhledem k úrovni 
studia – relativně velké množství primárních zdrojů v jazyce oboru jejího studia, tedy 
mediálních výstupů íránských zpravodajských agentur. Práce je v analytické části textu 
metodická – řídí se jasně danou strukturou propůjčenou teoretickým rámcem žurnalistiky 
války a srovnává, zda a v jaké podobě se jeho jednotlivé elementy v těchto žurnalistických 
textech objevují. Všímá si přitom také toho, jak se v textech ve sledovaném období zrcadlí 
postupná eskalace konfliktu mezi oběma zeměmi. 
 
Práce ale trpí jak formálními, tak obsahovými nedostatky. Zaprvé, po obsahové stránce, a 
zejména z hlediska koncepce celé bakalářské práce, zde chybí jasná výzkumná otázka. Tu si 
sice autorka na první pohled v úvodu pokládá, když se chystá analyzovat „zda, jakým 
způsobem, četností a intenzitou využívá Írán médií ve svém postupu proti Saúdské Arábii“. Už 
ale více neobjasňuje, proč je na tuto otázku nutné hledat opověď. Tedy, co nám taková 
analýza médií odhalí, například o roli médií v konfliktu nebo konkrétněji o tom, jak íránská 
média – a jazyk a specifické rámování událostí – konflikt se Saúdskou Arábií ovlivnila. Jasné 
stanovení cíle práce by pak autorce pomohlo formulovat konkrétnější závěry analýzy a hlavní 
argumenty. 
 
Za druhé, autorka sice zasazuje analýzu mediálních výstupů do kontextu dlouhodobějšího 
vývoje vztahů mezi oběma zeměmi, bohužel přitom ale zůstává jen u deskripce historických 
událostí. Té ale uniká podstata konfliktu, tedy otázka, v čem spočívá jeho jádro a jaké 
motivace (např. legitimizace obou režimů směrem dovnitř nebo soupeření o roli hegemona 
v regionu) tyto aktéry vedou. Objasnění těchto motivací by nám přitom mohlo pomoci lépe 
pochopit, jakou roli v konfliktu hrají právě média a na koho cílí. Z diskurzivní analýzy 
vybraných mediálních výstupů lze skutečně dovodit snahu o očernění Saúdské Arábie a o 
vytvoření prostoru pro možnou další eskalaci konfliktu, ale nikoliv už tvrzení, že média jsou 
Íránem využívaná pro boj o pozici hegemona v regionu, které autorka předkládá v závěru. To 
zůstává pouze na úrovni domněnky, kterou by bylo nutné podložit právě zkoumáním motivací 
aktérů. Podobně autorka předpokládá, ale blíže se nevěnuje, roli médií v íránském režimu. 
Když tedy v závěru argumentuje, že Írán „aktivně využívá média k propagandě“, není jasné, 
zda novináři a vedení daných zpravodajských agentur pracují samostatně (např. v rámci 
předem stanovených mantinelů), nebo zda plní jasné politické zadání.  
 



Konečně, práce má několik formálních nedostatků, kterými jsou především překlepy, chybějící 
slova, či menší gramatické chyby. Autorka také místy bojuje s opakováním podobných sdělení 
a se strukturou odstavců. Částečně nepřehledné je také členění práce, které začíná 
představením metodologie a teoretického rámce, až poté ale následuje stav bádání, kde je 
teoretický rámec částečně zopakován.  
 
Jak jsem již napsala, tato bakalářská práce si ale zaslouží ocenění pro studentčinu schopnost 
analyzovat relativně velké množství primárních zdrojů, a je za ní cítit pečlivá práce. Po 
formální stránce je až na výše uvedené výhrady v pořádku a je psaná jasným a srozumitelným 
jazykem. Celkově práce splňuje požadavky standardně kladené na bakalářskou práci. 
Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji klasifikaci velmi dobrá.  
 
 
Tereza Jermanová, Ph.D.  

 


