
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci sl. Andrey Semrádové 

Mediální reflexe návštěvy amerického prezidenta Baracka Obamy v Praze ve 

dnech 4. a 5. dubna 2009 (analýza textů v denících: Mladá fronta Dnes, Právo, 

Lidové noviny, Hospodářské noviny). Praha: UK v Praze, FHS, 2010, 86 s., 

příloha.-  

 Bakalářská práce kol. Semrádové v sobě spojuje dva aktuální problémy: problém 

současných česko-amerických vztahů a problém mediálního veřejného mínění. Text vyšel 

z dlouhodobějšího zájmu studentky o americké dějiny. 

 Bakalářská práce sl. Semrádové je přehledně strukturovaná a obsahuje všechny 

náležitosti. Po kapitole, kde kolegyně představila svůj hlavní problém – reflexi politické 

události roku ve vybraných denících, rozdílnost pohledu na jednu událost v závislosti na 

zájmech deníku, svůj vzorek – 177 textů otištěných v denících, své hlavní metody (s jistou 

rezervou k analýze použití metody komparativní) a některé vlivné názory teoretiků médií 

(tato část by se dala pochopitelně prohloubit, podobně jako charakteristika šéfredaktorů 

deníků a novinářů píšících o návštěvě, za velmi sporné pokládám kladení rovnítka mezi 

počtem čtenářů deníku a uplatňováním vlivu na občany České republiky /s. 3/, zvážila bych i 

tu skutečnost, že tři média vlastní německé koncerny a že sebeprezentace např. vlastní 

čtenářské základny nemusí odpovídat zjištění nezávislého zdroje), následuje část věnovaná 

současným česko-americkým vztahům, zejména pak v souvislostech s kontroverzní 

americkou protiraketovou základnou na našem území. Studentka se pokusila i o představení 

některých názorů vlivných českých politologů na B. Obamu; vlastní charakteristiku těchto 

osobností ovšem považuji za nedostatečnou. Zvážila bych i tu skutečnost, v jakém okamžiku 

se k Obamovi a k radaru vyjadřovali. Je škoda, že práce neobsahuje i nástin vývoje 

československo-amerických vztahů po roce 1948; domnívám se totiž, že se z myšlení 

současné české společnosti mohly jen těžko zcela vytratit vlivy tehdejší propagandy. Zcela 

nesouhlasím ani s tím, že v těchto vztazích není ani stopa po traumatu /s. 17/ (viz zahraniční 

politika USA v roce 1968). Závěry o utopičnosti a zidealizování obrazu USA před rokem 1989 

/s. 17/ by měly být podloženy odkazem na konkrétní výzkum. Pečlivěji bych zvažovala i 

užívání termínu evropské hodnoty, ideje západní civilizace apod. 

 Vlastní výzkum – analýza mediální reflexe pražské návštěvy amerického prezidenta – 

představuje relativně zdařilou analýzu shod a rozdílů v prezentaci návštěvy. Autorka dobře 

určila hlavní témata, jimž se deníky věnovaly. Hlavní informační linie podle ní odpovídala 

charakteru jednotlivých deníků. Dotažena mohla být snad jen aplikace toho, co se studentka 

dozvěděla u teoretiků médií. Právě v této části však měla být věnována pozornost 

jednotlivým redaktorům. 

 Závěrem. Přes řadu výtek představuje bakalářská práce s. Semrádové poctivý text. 

Studentka shromáždila dostatečnou sumu pramenů a pokusila se o jejich vyhodnocení. 



Prokázala, že schopna výzkum přehledně strukturovat a dopracovat se k správným závěrům. 

Práci hodnotím jako slabou výbornou. 

V Praze 18. srpna 2010                                                            doc. PhDr. Blanka SOUKUPOVÁ, CSc. 

 


