
                          Posudek vedoucího práce

       Studentka Bc. Lucia Kianicová předložila diplomovou práci s názvem – Média a 
spoločnosť. Práce je napsána na 104 stranách textu, doplněná Použitou literaturou (3 
s.) a Přílohami (11 s.). Práce je napsána ve slovenštině. DP se skládá z Úvodu, Kap.1 
- Média – ich história a vznik, Kap. 2. - Politická komunikácia, Kap. 3. -  Koncept 
politiky a médií na Slovensku, Kap. 4. - Vplyv médií na politické myslenie voličov a 
Záver.
     Diplomantka si zvolila zajímavé a stále aktuální téma  - vztah  médií a společnosti, 
se zvláštním zřetelem na vliv médií na politické myšlení a rozhodování občanů. 
Konkrétnějším cílem práce, její praktické části, je (viz. s10 ) poukázat na silný vliv 
médií na politické myšlení voličů, především prostřednictvím denního tisku. 
Diplomová práce má v podstatě dvě části – teoretickou (1. a 2. kap.), kde autorka na 
základě odborné, české a zahraniční literatury rozebírá problematiku médií, jejich 
působení obecně a pak zejména v politické sféře. Ve druhé, praktické (3. a 4. kap.) 
části, nejdříve nastiňuje obraz vztahu médií a politiky na Slovensku (3. kap.), poté 
provádí vlastní výzkumnou analýzu možného vlivu tištěných médií na rozhodování 
občanů při aktuálních parlamentních volbách na Slovensku. Ve výzkumu provádí 
rozbor článků ve dvou denících - Pravdy a SME ve vztahu k dvěma významným 
slovenským politickým stranám SMERu-SD a SDKÚ-DS. Své výsledky porovnává s 
předvolebními průzkumy a konečnými výsledky ve volbách.
       Diplomová práce je psána s velkým zaujetím, na základě dobrých znalostí a 
dobré orientace, místy je však autorka ve svých názorech mírně zaujatá, ač se snaží 
být korektní a nezaujatá. Diplomantka dobře pracuje s odbornou literaturou i 
publicistickými články. V práci využívá množství tabulek a grafů (často vlastních). 
Připomínku mám k podkapitole 3.7.1. Ovlivňování politických kandidátů finančními 
dary silných amerických skupin, a to ne k vlastnímu zařazení (chápu záměr autorky), 
ale k nezdůvodnění a vysvětlení zařazení, tj. k nedostatku spojení s hlavním cílem 
DP. Hlavní přínos práce spatřuji v přiblížení politické scény na Slovensku, znalost 
které mnohým českým občanům chybí. Po formální stránce diplomová práce splňuje 
požadavky kladené na podobný typ prací.
     Otázka k obhajobě: Jaké mohou být příčiny rozdílné návštěvnosti internetových 
deníků SME.sk a Pravda.sk. a poměru prodejnosti tištěných deníků SME a Pravda?
     Závěr: Diplomantka prokázala dobré znalosti tématiky, hluboký zájem o 
zkoumanou problematiku a dobré zvládnutí základů vědecké práce. DP doporučuji k 
obhajobě.
       Návrh klasifikace :
   V Praze 9. 5. 2012                                              PhDr. Stracený Josef, CSc.
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