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Hlavní cíl bakalářské práce Simony Bartošové bylo pokusit se posoudit zda, jakým způsobem a měrou 
mohou média ovlivňovat zahraniční politiku a válečné konflikty. Bartošová si vybrala velmi široké téma, které 
důsledně zpracované by vyžadovalo podstatně větší rozsah práce. Tento ambiciózní úkol bylo tedy už z principu 
velmi složité naplnit. Lze tak vyslovit domněnku, že užší vymezení tématu by bývalo práci prospělo. 

V práci přesto autorka přináší řadu zajímavých postřehů, ke kterým dospívá nejen na základě 

nastudované literatury, ale též díky dobré orientaci v mediálním prostředí. Tvrzení, že " politické zpravodajství 
... vypadá jinak než samotná politická akce, o níž jsme informováni", Bartošová podporuje poukázáním na 
skutečnost, že dnes dochází velmi často k tomu, že žurnalista sám nezjišťuje fakta, ale dostane je už 
"předzpracovaná". Správně z toho také vyvozuje, že v médiích se potom objevuje zkreslený obraz skutečnosti. 
Tyto své obecné závěry následovně demonstruje na jednotlivých válečných konfliktech. Markantním příkladem 
je válka v Perském zálivu. 

Bartošová poukazuje také na to, že v současných médiích (českých především) chybí rozbor -
fundovaná kritická analýza. Je tak ponecháno na laikovi, aby si na základě suché zprávy utvořil svou, často i 
mylnou představu. Cituji: "Zejména v zahraniční politice a během válek jsme často svědky až neuvěřitelných 
machinací, jejichž cílemje ovlivnit vnímání věcí a veřejného mínění celku". 

Teoretická část (druhy médií, jejich historie,vnímání médií v politické komunikaci atd.) je zpracovaná 
celkem obsáhle, ale místy chybí pevnější logická struktura. Nicméně Bartošová prokázala značnou schopnost 
analyzovat shromážděná fakta a vyvodit z nich závěry. 

Konstatuji, že jsem v bakalářské práci Simony Bartošové neshledala vážné nedostatky. 
Z těchto důvodů doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. 

Hodnocení: výborně - velmi dobře 

Otázka pro diskusi při obhajobě: 
Kde je možné nalézt největší rozdíly ze zpravodajství o válce ve Vietnamu a o válce v Perském zálivu. 

V Praze 8. 9.2009 
Mgr. Zdena Balcerová 


