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Autorka se zaměřila na postavení a zejména vliv médií v mezinárodní politice. 
Sleduje působení politického dění na média, ale také vzájemné vztahy mezi médii a 
politikou. Podrobněji se zabývá válečnými konflikty a zaměřuje se na to, jak byly 
zpracovány médii, nebo na to, jaký měla média vliv na samotný konflikt. V bakalářské 
práci nechybí stručná historie jednotlivých médií, problematika vztahu politika -
společnost, věnuje se politické komunikaci i roli propagandy a mediálních kampaní. 
Autorka si klade otázky, jak silné je mediální působení v politickém dění a jestli 
moderní (i postmoderní) vize médií jako světové velmoci skutečně odpovídá 
empirické skutečnosti současné doby. 

Autorka rozčlenila práci - kromě úvodu a závěru - do čtyř základních kapitol: 
"Média - teorie", "Politická komunikace a společnost", "Média v mezinárodní politice", 
"Média, konflikt a válka". 

Pro účely práce autorka přehledně rozčleňuje média do jednotlivých druhů a 
typů, dotkne se historie médií i vlivu jednotlivých druhů médií. V druhé části textu se 
věnuje zejména politickému marketingu a propagandě a marketingové roli médií. 
Následuje kapitola o roli médií v mezinárodní politice a konečně část věnovaná 
samotným konfliktům a válkám. Tam autorka vybrala některé příklady (např. 
Vietnam, kosovo, Perský záliv, atd.) - nutno ocenit, že výstižně zvolila přlklady, které 
mají vypovídající hodnotu a jsou něčím specifické. 

Práce vychází z dostatečně rozsáhlého seznamu literatury. Autorka v jednom 
případě sáhla i k nepublikovanému textu, který proto správně uvádí v příloze. Protože 
jinak by čtenáři nebyl dostupný. 

Simona Bartošová svou bakalářskou práci pravidelně konzultovala a tématu 
se dlouhodobě a pečlivě věnovala. Na jejím přístupu byl vidět zájem o studium dané 
problematiky. A samotný text dokládá i její orientaci v tématu práce. 

Předložený text dle mého soudu vyhovuje požadavkům na bakalářskou práci, 
a proto ho doporučuji k obhajobě. Navrhuji, aby práce byla hodnocena jako 
výborná. 
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