
Posudek na diplomovou práci Petera Ivaniče „Od zlého Turka k soudruhovi a zpět“ 

Cílem práce bylo zjistit, jak byly zobrazovány vybrané země Blízkého východu v deníku Pravda 
v roce 1984 a poté v první dekádě 21. století. A takto konstruovaný obraz následně vztáhnout 
k širším sociálním a politickým změnám.   

Po formální stránce bych rád vyzdvihl následující. Extrémně dobrá stylistika. Dobré tempo a 
promyšlený tok textu – delší a kratší věty se vhodně střídají, vytvářejí dobrý rytmus, text se 
mimořádně dobře čte. Tento na diplomovou práci neobvyklý styl psaní pomáhá vytvořit napětí 
a zejména zdůraznit hlavní teze. Věty jsou jasné, každá věta i slovo má v celkovém textu své 
místo. Nic nepřebývá, nic nechybí. Stručně mohu říci, že se jedná o příjemný čtenářský zážitek.  

Po obsahové stránce diplomová práce nabízí zajímavý pohled na změnu mediálního diskurzu 
týkajícího se vybraných zemí Blízkého východu. Předpokládá, že na Slovensku nejprve 
panovala specifická verze tzv. hraničního orientalismu. Poté došlo ke změně a k novému 
rámování, inspirovanému nejen novou panující ideologií marxismu-leninismu, ale také 
praktickými zájmy zahraniční politiky vůči jednotlivým zemím Blízkého východu. Vymezování 
se vůči „druhému“ se namísto Orientu týkalo kapitalistického Západu, případně Izraele. 
Dočasně byla tedy starší vrstva orientalismu převrstvena novým „komunistickým“ 
metadiskurzem. Ovšem tento mediální diskurz velmi jemně rozlišoval mezi jednotlivými 
„orientálními“ zeměmi právě podle jejich vztahu k SSSR a také k USA. Po pádu komunistického 
režimu a vzniku samostatné SR se opět vynořila starší vrstva tzv. hraničního orientalismu.  

Dílčí komentář: 

Dobře diferencuje mezi verzí orientalismu, jež se posadila na Západě (o té pojednává Said 
především), a verzí středoevropskou. Lokální středoevropská (slovenská) verze hraničního 
orientalismu je totiž specifická, spjatá s představou historické mise v podobě obrany zbytku 
Evropy před Turky. Důležité zde bylo též vymezování my (Slováci) versus oni (Turci) při 
počátečním formování národní identity. Naopak oproti orientalismu západoevropskému 
netřeba ospravedlňovat neexistující kolonialismus.   

Dobře diskutuje pojem „Orient“ – etymologii a genezi pojmu. Dobře v této souvislosti rozlišuje 
geografii a meta-geografii. Tedy prvé jako geografický prostor a druhé jako představa, s jejíž 
pomocí o geografickém prostoru uvažujeme. Celkově bravurní a suverénní diskuse.  

Velmi dobře v dalším textu diskutuje komplexní, nuancované a diferencované vztahy ČSSR 
k Blízkému východu a jednotlivým zdejším zemím. Jen takto autor diplomové práce dokáže 
identifikovat širší geopolitický kontext, ve kterém se poté konstruuje diskurz vůči těmto 
zemím.  

Jako zdařilou pokládám sekundární analýzu krásné literatury. Autor dobře poukazuje na obraz 
Turka jako druhého, vůči kterému se od počátku národního obrození/hnutí vymezuje vznikající 
slovenské národní vědomí (až se zdá, že se slovenská národní identita spíše než vůči Maďarům 
vymezovala proti Turkům). Také zde se opakuje klíčová teze, že není nutný orientalismus pro 
ospravedlnění (neexistujícího) kolonialismu, ale pro vymezení nadřazené národní identity 
(„my“) vůči představě zaostalého nebo barbarského Orientálce („oni“). Později, zejména v éře 
socialismu, začalo docházet k novému rámování; Turek je představován spíše jako feudální 



vykořisťovatel, prosazuje se tedy třídní moment. Nicméně po roce 1948 tyto negativní 
vlastnosti druhého/Orientálce na sebe přebírá obraz kapitalistického Západu. Orient je 
namísto toho chápán romantizujícím způsobem nebo jako současný/budoucí spojenec 
socialistického tábora proti Západu.   

Za nejsilnější část práce nicméně pokládám analytickou část (str. 77-104). Zde je kromě 
bravurního užití metody CDA zapotřebí vyzdvihnout schopnost touto metodou analyzovat 
relativně velký soubor textů.  
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