
Posudek na diplomovou práci K. Provázkové Mediální dialogické sítě 
před rokem 1989 

Diplomová práce Karly Provázkové je originálním pohledem na strukturu a fungování médií 

v době komunistického režimu. Teoreticky a metodologicky se autorka opírá o koncept 

mediálních dialogických sítí, který má své kořeny v etnometodologii a konverzační analýze, a 

tento koncept jí umožňuje studovat média z hlediska jejich vzájemné provázanosti založené 

na dialogičnosti jednotlivých mediálních příspěvků. 

Pro analýzu autorka zvolila články publikované především v Rudém právu, a to v průběhu 

čtyř let: 1952, 1967, 1972 a 1989, neboť vyšla z předpokladu, že rozdílná politická situace let 

1952 a 1972 na jedné straně a 1967 a 1989 na straně druhé bude mít vliv na podobu 

dialogických mediálních sítí, které v těchto letech vznikaly. Tato hypotéza se v zásadě 

potvrdila, i když ne tak přímočaře, jak byla zpočátku zformulována. 

Analýza mediálních článků v uvedených letech se stala hlavním organizačním principem 

kompozice práce, neboť uvedené roky jsou zpracovávány v odpovídajících kapitolách. Míru 

dialogičnosti jednotlivých zkoumaných roků se autorka pokusila zhodnotit také podle různých 

kvantitativních údajů, ale tyto snahy nevedly k jednoznačným závěrům. Cenná je nicméně její 

argumentace, proč tomu tak bylo. 

Posuzovaná práce je zpracována pečlivě. Autorka shromáždila značné množství dat, data 

dobře utřídila, příklady, které analyzovala a prezentuje, jsou vybrány dobře, u několika z nich 

dokonce graficky ztvárnila strukturu příslušné sítě, čímž se stal její text čtenářsky přístupný -

práce celkově zvýrazňuje lingvistické aspekty zkoumaných jevů (vedle důrazu na strukturní 

popis je to např. zahrnutí stylových aspektů), nicméně bych očekával, že autorka více využije 

i svého sociologického vzdělání a posílí tak kvalitativní analýzu zkoumané problematiky. 

Celkově považuji předložený text za dobré východisko k obhajobě a na základě jejího 

průběhu navrhuji práci hodnotit jako výbornou nebo velmi dobrou. 
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