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Autor se ve své práci rozhodl tematizovat běloruská média zejména ve dvojím ohledu: jednak 
jakožto jednu z možných platforem občanské společnosti, jednak z hlediska jejího diskursu, či jinak 
řečeno vzhledem k její medialitě.  
Svůj výklad člení do třech oddílů: nejprve vymezuje pojem občanské společnosti, dále se zabývá 
vztahem veřejnosti a médií a nakonec, což má být zřejmě těžiště práce, hodlá analyzovat běloruská 
média. Práce je napsána kultivovaným jazykem, výsledky a teze jsou však poněkud obecné, 
detailněji nepropracované. Podle mého soudu to plyne z toho, že v práci je patrný její značný 
rozptyl: vzhledem k centrálnímu tématu (pozice nezávislých běloruských médií) není zrovna patrné, 
proč se autor také zabývá historickými zdroji občanské společnosti. Stejně tak i v další podkapitole 
prezentuje současná pojetí občanské společnosti. Pokud by mělo jít o teoretizující práci kupříkladu 
k archeologii pojmu občanské společnosti, nebylo by se čemu divit. Navíc mají první dvě úvodní 
kapitoly převážně kompilační charakter,  působí tedy do značné míry jako resumé určitých 
stanovisek, které autor dále nereflektuje, jako ani neexplikuje, pouze staví jednotlivé pozice vůči 
sobě. Tuto přehledovost a do jisté míry taky povšechnost lze vzít, jak již bylo řečeno, za znak práce. 
Autor se nedopracuje k nějaké vyhraněné tezi ani při analýze běloruských médií, stanoví pouze 
jistou kontradikci mezi větší oblíbeností oficiálních médií vůči čtenářské potřebě alternativních 
perspektiv. Sice načrtne několik důvodů této kontradikce (estetické hledisko, souboj mýtů atp.), ale 
žádného z nich se nepřidrží, aby jej důsledněji rozpracoval.  
V centrální části není také zřejmá metoda, kterou se rozhodl postupovat, i když nalezneme odkaz na 
publikaci o kvalitativním výzkumu. Avšak v samotné analýze poté pouze staví vedle sebe výstupy z 
kvantitativních výzkumů,  navíc v tabulce na s. 41 není patrné, jakou hodnotu čísla udávají. 
Otázkou tedy je, jako cestou se vlastně autor rozhodl jít. Pokud by se jednalo o výzkum kvalitativní, 
bylo by lze očekávat např. diskursviní analýzu periodika, či analýzu disciplinačních praktik atp. 
Metoda práce je tedy dvojznačná, autor deklaruje kvalitativní výzkum, přitom však ve své analýze 
vychází z výsledku kvantitativních. V závěru se navíc uchyluje k jistému typu profécie (s. 45 
předkládá jistou předpověď dalšího osudu běloruského médiálního odvětví), která není žánru 
bakalářské práce náležitá.   
Autorovi však nelze upřít základní obeznámenost s konceptem občanské společnosti, její jistý 
přínos lze vidět v tom, že přeci jen podává jakýsi pohled na běloruská média (pohled z „ptačí 
perspektivy“).  
Vzhledem  k výše uvedenému hodnocení navrhuji práci hodnotit známkou dobře.  
 
Jakub Češka 
 


