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Posudek na magisterskou práci Libora Ott, Special Relationship: Diskurz o
britsko-amerických vztazích v britském tisku
Problematika britsko-amerických vztahů patří k jedné z nejoblíbenějších ve vztahových
otázkách, svědčí o tom i poměrně hojná literatura, která k tomuto tématu vznikla. Autor se
však rozhodl jít cestou neotřelou: zkoumá vzájemné vztahy těchto dvou významných zemí
euroatlantického regionu z pohledu diskurzivní analýzy. Autor vysvětluje v úvodu, proč se
daným tématem zabývá a nabízí předběžná východiska. Na vzorku 25 novinových komentářů,
které vznikly v letech 2001 – 2010 autor sleduje vývoj pohledu na britsko-americké vztahy.
Výběr tisku je reprezentativní, pokrývá tisk vyjadřující celý diapazon ideových většinových
postojů tak, jak je vyjadřují hlavní britské politické strany.
Autor upozornil na použité prameny a literaturu.

V první kapitole s teoretickým zaměřením se autor věnoval médiím a zahraniční politice, dále
je rozpracoval ve druhé části zabývající se teoretickými východisky a zvolenými metodami.
Může autor blíže vysvětlit Foucaultovo pojetí diskurzu a vytváření identit? (str.23) Kapitola
zasvěcená metodologii s komparací různých přístupů pomohla autorovi při operacionalizaci
základních východisek diskurzu. Rovněž je zajímavý výběr tématických okruhů ke sledování.
(str.32) Na jakém základě k nim autor dospěl?

Ve čtvrté části práce následuje analýza publicistického vzorku. Může autor objasnit, proč
rozdělil na dvě části tématické okruhy ve třetí kapitole a poté se k nim vrací ve čtvrté části
práce, ve které analyzuje publicistický vzorek a velice zajímavě ukazuje na různých větných
spojeních odraz britsko-amerických vztahů v mediálním diskurzu.

Práce má inovativní charakter, dobře pracuje s teorií, metodologií, prameny i literaturou. Je
čtivá. Opírá se o reprezentativní vzorek literatury a především pramenů.

Práce splňuje požadavky kladené na magisterskou práci a navrhuji ocenění Výborně dle
obhajoby.
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