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„Media a občanská společnost; analýza běloruských médií v období 2001-2006“ 

 

 
Kontext vzniku a přípravy bakalářské práce: 
Kyril byl zapsán do mého tutorialu již od prvního ročníku, Aktivně ho využíval, takže jsem měl 
možnost sledovat průběh jeho studia. Téma občanské společnosti ho zajímalo již od počátku 
studia. Seznamoval se s odbornými texty z této oblasti a často jsme diskutovali o problémech, 
které si v této souvislosti formuloval. Mohu konstatovat, že Kyril přistupoval k přípravě 
bakalářské práce odpovědně. Byl jednak dobře teoreticky připraven pro analýzu zvoleného 
tématu a také se aktivně věnoval studiu podkladů, vyhodnocování občanských aktivit 
v Bělorusku a jejich klíčových událostí. Jeho aktivní praktická zkušenost v této oblasti byla 
bezpochyby příznivou okolností přípravy bakalářské práce..  
 

Struktura práce a dosažené poznatky: 
Bakalářská práce je založena na standardní struktuře. V úvodu autor formuluje své téma, které 
je zaměřeno na analýzu vztahů mezi občanskou společností a medii v Bělorusku, zejména 
jejich legislativního rámce a úlohu státu v těchto vztazích. Následující teoretická část je 
rozdělena do dvou kapitol. V první kapitole autor široce reflektuje vývoj koncepcí občanské 
společnosti a hledá v tomto segmentu takové přístupy, která by umožnily analyzovat formování 
občanské společnosti v situaci post-sovětských společností. V následují kapitole využívá 
poznatky o vzniku, vývoji a současné situaci veřejné sféry, aby objasnil úlohu medii v jejích 
proměnách. Tím si vytvořil předpoklady pro formulaci hypotézy. Třetí kapitola je věnována 
analýze běloruských medií (tisku, televize a rozhlasu) a jejich rámcových podmínek (legislativy 
a ideologické opory). Kapitola je uvedena textem k uplatněné metodě a hypotézám. Zde autor 
formuluje svou hypotézu pomocí výzkumných otázek: první otázka je zaměřena na úlohu státu 
v mediích a druhá na vliv nestátních mediích na veřejnost. Hypotéza předpokládá, že nízký vliv 
nestátních médií na veřejnost není způsoben jen intervencemi státu, ale jejich nízkou 
angažovaností a kvalitou (s. 33). Na závěr třetí kapitoly interpretuje mediální situaci 
v Bělorusku, kterou pak v závěru vyhodnocuje ve vztahu k formulované hypotéze. 
 
Téma, které si Kyril zvolil, je sociálně i badatelsky velmi zajímavé. Představuje situaci 
souběžnosti autoritativního politického systému a rozvoje moderních medií, což umožňuje jak 
ověřovat relevantní teoretické přístupy (teorie veřejnosti a medií), tak i přinést nové poznatky. 
Z druhé strany však studium této situace skrývá četná rizika – její neobvyklost a 
„nestandardnost“ klade nároky na metodologický postup a také ztěžuje přístup ke zobecnění. 
Kyril řeší tento problém příklonem k analýze strukturních okolností sledovaného tématu, 
příklonem k makrosociální perspektivě. Tu pak správně naplňuje důkladným využitím 
poznatků  teoretických debat, specifikací klíčových aktérů či institucí a analýzou jejich situace 
pomocí poznatků ze sekundárních pramenů, dokumentů i rozhovorů. Výsledkem je pak 
poznání stavu mocenského diferenciálu utvářeného v situaci Běloruska za předcházející dekádu 
a v kontextu médií, symbolické a politické moci.  
Mám dva dotazy k formulacím v závěru: (i) lze ve světle použité literatury obhajovat tezi, že 
veřejné sféra … splývá s občanskou společností (s.47), (ii) jak lze objasnit pojem negativní 
diskurz, který je uplatněn při hodnocení identity běloruských médií (s. 48).  
 
Hodnocení práce: 



Práce splňuje formální o obsahové nároky na bakalářskou práci – má vhodně zvolený 
badatelský problém, reflektuje ho teoreticky a zkoumá pomocí adekvátně zvolené hypotézy a 
metody. Orientace na mediální zprostředkování vztahu státu a občanské veřejnosti vede  
oprávněně k potřebě důkladnějšího zkoumání zejména politickomocenských a legislativních 
aspektů. Tím je samozřejmě omezena interpretace ve směru možných změn, kterou autor 
mnohdy nabízí. Spolehlivější scénář možných změn by vyžadoval zapojení poznatků o sociální 
strukturaci společnosti a jejím ekonomickém i kulturním zázemí. Tuto připomínku formuluji 
s ohledem na autentický poznávací i praktický zájem autora o téma – uvedené náměty 
nepoukazují na slabinu práce – uplatněný pohled je legitimní - nabízejí spíše orientaci pro další 
bádání.  
 
Návrh celkového hodnocení: práci hodnotím jako velmi dobrou.   
 
Műller Karel,  
V Černošicích, dne 5. 3. 2009 
 
 

 
 
 


