
Posudek diplomové práce Hany Peterkové „Mediální prezentace sporů o děti 

s mezinárodní dimenzí“

Hana Peterková si pro svou bakalářskou práci zvolila téma, které je navýsost aktuální a 

v České republice dosud opomíjené, což je vzhledem k závažnosti současných sporů o 

děti s mezinárodní dimenzí překvapivé. Autorka, která se rozhodla podívat na problém 

z genderové perspektivy, na to také v úvodu správně poukazuje a v duchu feministické 

badatelské tradice ukazuje svou osobní zangažovanost.

Po formální stránce je práce poměrně zdařilá. Je logicky strukturovaná a není v ní ani 

mnoho překlepů či problémů s interpunkcí. Teoretická část je na odpovídající úrovni a pokrývá 

škálu relevantních témat. Autorka zde dokládá, že se orientuje jak v genderové, tak 

v mediální problematice. Pokud jde o mediální teorii, hlásí se evidentně k tradici kritické teorie 

reprezentované autory jako je John B. Thompson či Roger Fowler. Feministickou tradici 

výzkumu médií reprezentují Vickie R. Shields či Liesbet van Zoonen, čili opět relevantní 

jména. Některé podkapitoly však obsahují poměrně málo odkazů na literaturu, s níž 

autorka pracovala (např. 2.1.2. či 2.1.6.). Není také jasné, proč autorka neřadí 

podkapitolu 2.1.2. postavenou na teoriích Badinter do feministické perspektivy? Vyjasnit 

by také bylo třeba, co myslí autorka tzv. ženskými tématy, respektive mužskými tématy. 

Tento termín navíc někde dává do uvozovek (str. 42 a dále), jinde ne (str. 21). Celkově 

však tato část ukazuje, že se autorka v teorii dostatečně orientuje.

Empirický výzkum ambiciózně kombinuje kvantitativní obsahovou analýzu s diskurzivní 

analýzou vybraných článků, které dále doplňuje o poznatky získané z rozhovoru s novinářkou, 

která se jedné z kauz intenzivně věnovala. Autorka nejprve zvolené metody diskutuje a poté

aplikuje na empirický materiál, přičemž nejprve prezentuje své výchozí představy a očekávání 

(str. 41). 

Výsledky obsahové analýzy jsou, jak je zvykem, přehledně prezentované v tabulkách. 

V kontextu obsahové analýzy je také prezentovaný zmíněný rozhovor, který nabízí důležité 

vhledy pokud jde o volbu a prezentaci různých témat v MF Dnes. Nicméně řada ze závěrů, 

které autorka dělá na základě obsahové analýzy, nelze přijmout, protože nejsou podložena 

daty. Například závěry jako „tématu, které lze v rámci našeho kulturního kontextu chápat 

jako ‚ženské‘, bylo věnováno poměrně málo prostoru“ či „potvrzuje se předpoklad, že tisk 

věnuje ‚ženským‘ tématům méně prostoru než tématům ‚mužským‘, a pokud je uveřejňuje, 

umísťuje je na méně exkluzivní místa“ (str. 48) by vyžadovaly srovnávací studii, která by 

ukázala, kolik prostoru je věnováno různým tématům. Z výsledků této obsahové analýzy 

takové závěry činit nelze. Autorka by ale měla být opatrnější i při formulování dalších závěrů, 

které zní příliš kategoricky a nemají vždy dostatečnou oporu v datech, např. „převaha autorek 

potvrzuje tezi, že v naší kultuře je dítě, rodina a mezilidské vztahy jakožto doména 

přiřazována právě ženám a ženy jsou zároveň považovány za kompetentnější o ní psát“ 

(str. 51). Oceňuji však konzistentní snahu provázat vlastní interpretace s teoretickými 

koncepty prezentovanými v teoretické části.



Část věnovaná diskurzivní analýze doznala v poslední verzi výrazných změn a dlužno 

podotknout, že v této podobě „drží pohromadě“ mnohem lépe než v předchozích verzích. Je 

zde patrný posun v provázání s teoretickými koncepty i lepší strukturování argumentu. 

Analýze také prospělo využití rozhovoru s Pavlou Kubálkovou, protože vhodně doplňuje 

interpretace založené na rozboru novinových článků. Zajímavý je například argument, že 

novinářský diskurz evokující „moc v rukou dítěte a matky“ (str. 76) zakrývá skutečnost, že 

skutečným hybatelem změny v přístupu státních orgánů k případu Sáry Barao byl Michal 

Pavlo, dědeček Sáry a otec Natálie. Celkově tato část srozumitelně mapuje konstrukce 

převládají v diskurzu o sporech o děti s mezinárodní dimenzí. Místy dokonce ukazuje i jejich 

rozporuplnost, přičemž v těchto pasážích autorka prokazuje rozvíjející se cit pro komplexitu 

společenských diskurzů a jejich nejednoznačnost. Nicméně ve Shrnutí kritické diskurzivní 

analýzy nabízí relativně jednoduché a předvídatelné závěry, které tuto komplexitu opět 

popírají. 

Pokud jde o závěr, je asi problematické hovořit o kritické diskurzivní analýze fotografií, 

protože diskurzivní analýza je zaměřená na slovo psané či mluvené (a přepsané). Hovoříme-li 

o analýze fotografií, nabízí se jako vhodný nástroj asi spíše sémiotická analýza.

Celkově však práce působí poměrně uceleným dojmem a jako vedoucí práce jsem 

spokojen s pokrokem, jaký Hana udělala během několikaměsíční práce. Proto navrhuji

hodnocení velmi dobře (7 FHS bodů).
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