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Autorka se ve své bakalářské práci zabývá, jak název práce výstižně 

napovídá, redukcí balkánské krize v českém tisku v polovině devadesátých let. 

I když autorka není rodilá mluvčí, text je srozumitelný a poměrně přehledně 

strukturovaný. K tomu pouze dvě poznámky. I když text prošel jazykovou korekturou, 

místy obsahuje drobné významové posuny vycházející z nevhodně použitých 

termínů. Protože jde o výjimečně se objevující jevy neznemožňující porozumění 

sdělení v daném kontextu, nekladl jsem na toto při hodnocení důraz. Co se týče 

strukturování práce, za slabší považuji způsob členění kapitoly 3.5 (Analýza 

sebraných dat). Značení částí podkapitoly 3.5. číslicemi 1., 2., 3., ...  by podle mého 

názoru bylo vhodnější nahradit číslováním 3.5.1, 3.5.2, apod. Formátování 

jednotlivých úrovní nadpisů je v této kapitole matoucí: názvy podkapitol jsou psány 

normálním písmem, podotázky jsou psány kurzívou, nadpis "základního komentáře 

ke grafům" je pak psán tučně – což znesnadňuje rychlou orientaci v textu. Nicméně 

jde pouze o drobnější formální nedostatek, který nepostihuje obsah. 

Práce má dvě základní části, teoretickou a praktickou. V první části autorka 

představuje danou problematiku jak z hlediska historického (stručný exkurs do 

situace dané doby), tak z hlediska teorie relevantní pro danou problematiku (tzn. 

základní relevantní momenty teorie médií, otázka vztahu textu a reality v současné 

masmediální tvorbě, apod.). S tímto úkolem se vypořádala velmi dobře, její práce s 

odborným textem je taktéž na dobré úrovni. Za hodný zmínky považuji autorčin 

záměrný odstup od hodnotících schémat spjatých se zkoumanou situací, na čemž v 

průběhu práce pracovala. V počátcích práce na tématu byla totiž v textu znát její 

kulturní vazba k dané problematice. To by ovšem znesnadnilo předpoklad 

nestrannosti výzkumníka a z výhody vhledu do situace by se lehce stala zátěž 

jednostranné účelové interpretace. S tímto se tedy autorka vypořádala dobře a její  

hodnocení situace neinterferovalo s výzkumným procesem jinak, než volbou tématu 

a schopností vyšší vnímavosti k redukcím. 



Výzkumným nástrojem je pro autorku obsahová analýza vybraných částí 

relevantních článků ze dvou významných českých deníků, těmito částmi jsou titulky a 

doprovodné fotografie. Autorka správně volí pro zpracování svého záměru 

kvantitativní přístup a představuje všechny náležitosti nutné pro pochopení toho, 

jakým způsobem při analýze dat postupovala. Co se týče představení metodologie, 

mírné nedostatky jsem našel v kapitole 3.4. (1) Chybí zde zdůvodnění volby kódů; 

myslím, že jde zde potřebné říci, že k zmíněným kódům autorka dospěla poměrně 

náročným kvalitativním rozborem původních dat tak, aby bylo postiženo co nejširší 

spektrum aktérů i akcí. Bohužel toto není v textu zmíněno. (2) Navíc není jasné, proč 

v případě sledování výskytu aktérů mluví o "jednotkách analýzy", kdežto v případě 

sledování výskytu typu aktivity daných aktérů hovoří o "kódování". (3) Klíčová část 

popisu kódování je těžce srozumitelná, je ovšem možné, že to je způsobeno tím, že 

čeština není autorčin rodný jazyk. Uvítal bych tudíž, pokud by autorka komisi svými 

slovy vysvětlila následující pasáž (pokud to bude považovat za nutné, i s jejím 

okolím): 

"Nutno upozornit, že kódování se bude týkat jednotek pozorování 

(kategorií), výsledky však budou vypovídat o jednotkách analýzy. Jde 

o stupeň, který nás povede k výsledkům a jejich možným 

interpretacím, k nimž se váže měření obsahu, základ pozdějšího 

vyhodnocování." (str. 23) 

V kapitole věnující se prezentaci výsledků pak autorka systematicky 

prezentuje základní výsledky analýzy dat, přičemž jasně poukazuje na základní 

strukturu re(pro)dukce balkánské krize v titulcích a fotografiích zvolených dvou 

deníků. Osobně bych přivítal větší prostor věnovaný souhrnné interpretaci zjištěných 

výsledků, která mi v analytické části a v části shrnutí výsledků kvantitativní analýzy 

poněkud chyběla.  

Výsledky této práce považuji za vědecky zajímavé jak z hlediska reflexe 

českých médií, tak z hlediska problematiky reprodukce války v masmediální sféře. 

Na závěr bych ocenit množství práce, které autorka při svém pracovním i 

rodinném vytížení na bakalářské práci odvedla. V poměrně krátkém časovém období 

přečetla a produktivně využila většinu z mnou doporučené (většinou cizojazyčné) 

literatury, dále se poměrně dobře vypořádala s velmi náročným úkolem volby 



kategorií aktérů a kategorií jednání, založených na výsledcích kvalitativní analýzy 

velkého souboru původních dat, čímž se de facto objem práce s daty zdvojil. 

Po přihlédnutí ke všem kladům i nedostatkům bakalářské práce doporučuji 

tuto práci k obhajobě. Na jejím základě bych se přiklonil buď k hodnocení výborně, 

nebo k hodnocení velmi dobře. 
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