
Abstrakt 
 

V teto práci jsme se zabývali srovnávací analýzou  reprezentací národnostních 

menšin v mediálním diskurzu České republiky a Kyrgystánu v devadesátých letech 20. 

století. Obě výše uvedené země prošly paradigmatickou změnou, která v terminologii Čtyř 

teorií tisku měnila tzv. sověttské paradigma za libertariánské. 

 Cílem předkládané disertační práce bylo prokázat, že komparativní analýza je 

možná i pro etnicity, kultury a státní organizace s menšinami, které jsou teritoriálně velmi 

vzdálené a typologicky odlišné.  

Východiskem práce bylo srovnání čtyř výzkumů, které byly vypracovány 

následujícími  autory: Petrou Klvačovou, Tomášem Bitrichem: Jak se (ne)píše o cizincích, 

Věrou Malkovou: Этнические образы  в республиканских газетах. Опыт 

этносоциологического исследования, Stuartem Hallem (The spectacle of the “Other”), 

Bernardem Berelsonem, Patricií J. Salterovou (Majority and Minority American’s: An 

analysis of magazine fiction). Všichni tito autoři se zabývali  studiem mediální reprezentace 

etnických skupin, které se nacházely v minoritním postavení vzhledem k majoritní etnicitě. 

Objektem zkoumaní byl soubor textů  (materiály) z tištěných masmédií, 

doplněný a konfrontovaný s  reprezentativním vzorkem odpovědí  představitelů médií, 

politiky, vědy, veřejnosti etc. (hloubkové rozhovory) na   téma menšiny. 

Naše analýza a srovnání názorových sond prokázaly, že reprezentace 

národnostních menšin v mediálním diskurzu České republiky a Kyrgystánu mají víc 

společných rysů než odlišností.  

Například:  

- Tematická analýza článků prokázala, že v obou případech (v českých a kyrgyzských 
tištěných médiích) národnostní minority jsou reprezentovány v rámci podobných 
tematických okruhů (většina z článků, které se týkají  problematiky minoritních skupin, je 
věnována politickým událostem). Kromě toho, ve velké části z výše uvedených článků 
(v obou případech) se vyskytují slova, která jsou nějak spojená s diskriminací, rasismem a 
antisemitizmem. Specifickým tematickým okruhem pro česká média je v tomto případě 
“Kriminalita”, pro kyrgyzská média je specifickým tematickým okruhem “Ekonomika”. 

 
- Po provedených hloubkových rozhovorech jsme zjistili, že čeští a kyrgyzští žurnalisté 
zúčastněni na  hloubkových rozhovorech se shodli v  pohledu  na následující jevy: 1. Na 
konci 80. let  byla témata, která byla spojená s etnickými menšinami, do značné míry 
tabuizovaná; 2. Média se na konci 80. let především věnovala otázkám sociálního rozvoje, 
ekonomickým problémům, vytvoření legislativy (v případě Kyrgyzstánu se k výše uvedeným 
otázkám přidává jazykový problém); Národnostní minority zůstaly na okraji mediální 
pozornosti; 3. V 90. letech etnickým menšinám byly věnovány následující typy mediálních 
výstupů: zprávy, krátké informace, komentáře, speciální rubriky věnované etnickým 
skupinám, speciální tematické pořady; 4. Vládní struktury (v 90. letech) nedávaly žádná 
doporučení týkající se způsobů prezentace národnostních   problémů  v masmédiích  atd. 


