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Předkládaná diplomová práce na téma O braz latinskoam erických zem í v denících M ladá 
fronta Dnes a Právo sestává ze sedmi základnách částí. V první části následující po Úvodu 
se autorka zabývá jednotlivými zeměmi latinské Ameriky (Mexika, Brazílie, Kolumbie, Chile 
a Peru) a uvádí jejich stručnou charakteristiku. Ve druhé části se zabývá funkcí médií ve 
společnosti a rozebírá problematiku stereotypu. Třetí část textu je věnována problematice 
obsahové analýzy a navazuje na ni charakteristika metody kvantitativní obsahové analýzy. 
Pátý oddíl textu se zaměřuje na stručný popis zkoumaných deníků; deníku Mladá fronta Dnes 
a Právo. Následuje Aplikace kvantitativní obsahové analýzy a prezentace výsledků analýzy 
obrazu jednotlivých zemí. Celý text je poté zarámován Závěrem.

Diplomová práce je jasně strukturovaná a jednotlivé části na sebe logicky navazují. Po 
formální stránce je práce zpracovaná pečlivě.

V úvodu autorka tvrdí, že si klade za cíl prostudovat vnitřní situaci v jednotlivých státech 
Latinské Ameriky, tato formulace zní ale poněkud hyperbolicky, protože v kapitole věnované 
popisu zkoumaných zemí diplomantka prezentuje spíše jen velmi stručnou charakteristiku 
jednotlivých států.

V některých pasážích textu diplomantka bohužel neuvádí řádné odkazy na zdrojovou 
literaturu. Děje se tak například na str. 15, když poukazuje na myšlenky Dennise McQuaila. 
Podobně nedokládá na stejné straně tvrzení, že „Noviny jsou považovány za archetyp i 
prototyp všech moderních masových médií... Tento nešvar se bohužel opakuje i na dalších 
místech dále v textu (např. na str. 23).

Ve výzkumné části autorka sleduje, jak často a v jakém tématickém kontextu informovaly 
deníky Mladá fronta Dnes a Právo o vybraných zemích latinské Ameriky. Diplomantka 
výzkumem jasně demonstruje, že umí pracovat s kvantitativní obsahovou analýzou a je si 
vědoma jejich mechanismů. Prezentuje zajímavé výsledky o četnosti informování o 
jednotlivých zemích. Škoda jen, že u stanovení sledovaných proměnných byla autorka možná 
až příliš úsporná.

Ačkoliv jsem měl (shodou okolností) možnost poznat styl práce autorky až v konečném stádiu 
diplomové práce, její přístup mohu označit za zodpovědný. Při srovnání předkládané práce



s předchozím textem, který již jednou (neúspěšně) aspiroval na obhajobu v rámci státní 
závěrečné zkoušky, je znatelný kvalitativní posun textu.

Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento útvar a rád ji doporučuji 
k obhajobě v rámci závěrečné státní zkoušky. Navrhuji hodnotit stupněm velm i dobře.


