
Posudek na diplomovou práci kolegy Jaroslava Šimáčka: „Prezidenti 
České republiky a jejich mediální obraz“

    Kolega Šimáček si zvolil nejednoduché, trochu i riskantní téma. Srovnává dva významné české 
prezidenty v období po roce 1989. Seznamuje čtenáře s jejich působností, rozhodnutími, komentuje 
jejich postoje, někdy je i hodnotí. Začíná se životopisy, proniká do jejich soukromí, popisuje vztah 
mezi prezidentem Havlem a prezidentem Klausem. Jde o práci sociologickou, doplněnou 
výzkumem mediích obrazů obou prezidentů v přesně určeném období.  Dané popisy doplňuje 
vztahem obou prezidentů k Evropské unii. Jedná se o zcela nedávné dění, které máme všichni 
v paměti a je proto důležité se zmínit o tom, že autor diplomové práce projevuje nevšední odvahu a 
rozhodnost. 
    Možná, že by bylo dobré pochopit z jakých filosofických základů vychází myšlení a hodnocení 
obou prezidentů Zvlášť v případě Václava Havla je zde patrný zcela nesporný vliv Patočkových 
třech životních pohybů, především ten třetí, který se nazývá „život v pravdě“, a který je třeba 
důkladně pochopit, abychom mohli interpretovat Havlovy myšlenky a představy z uplynulých let. 
Dívat se na Václava Havla jen jako na dramaturga a spisovatele je v tomto pojetí trochu málo. 
Rozvrh samozřejmého světa u Václava Havla a Václava Klause představuje něco tak podstatně 
rozdílného, že není možné je srovnávat jen z novinářských pozic. 
    Především třetí životní pohyb (život v pravdě) – zde je i patrná souvislost s heslem „pravda a 
láska vítězí“ je pro Havla základním předpokladem politického rozhodování. Protože jen člověk, 
který nahlíží přirozený svět z tohoto úhlu, může být skutečně spravedlivý a pravdivý. O třetím 
Patočkově životním pohybu Václav Klaus vůbec nic netuší, patrně pokládá náznak této úvahy za 
scestný, o tom svědčí jeho životní praxe. Zůstává na stanoviscích pozitivistických, na myšlení 
„more geometrico“. Jeho rozvrh světa je pragmatický. Takoví lidé se těžko mohou sejít na stejném 
stanovisku.  Škoda, že autor práce neprohloubil poznání ontologických, gnozeologických a etických 
předpokladů rozhodování a hodnocení u obou prezidentů, měl by ulehčenou situaci a práce by 
získala na zajímavosti a hloubce. Ale pravdou je, že jde o sociologickou sondu, která má svá 
metodologická pravidla a těch se autor až úzkostlivě drží. Je vidět, že má strach z výtek typu 
metodologického, a to více než z výtek, směřujících k jeho jisté troufalosti hodnotit oba prezidenty. 
   V teoretické části nás oznamuje kolega Šimáček s rolí médií v politice, popisuje technologické 
proměny mediální komunikace, sděluje nám typy mediálních sdělení a seznamuje nás s postupem 
při kvantitativní obsahové analýze. V metodické části ospravedlňuje použité metody, definuje 
výzkumné otázky a hypotézy, což pak v praktické části rozpracovává do velmi podrobného 
výzkumu. 
    V závěru pak čtenáře seznamuje s hodnocením výzkumu, interpretuje výsledky. Práce je velmi 
poctivá, propracovaná, metodologicky správná. Navrhuji hodnocení: výborně až velmi dobře, 
nechť rozhodne kvalita jeho obhajovací řeči a jeho odpovědi na otázky členů komise. 
Kladu kolegovi Šimáčkovi tuto otázku do rozpravy: Je vhodné hodnotit dosud žijící politické a 
kulturní osobnosti z nadhledu, který zcela určitě ještě není dokonalým nadhledem? Jaké důvody 
Vás vedly k řešení tohoto tématu?  

V Praze dne 27. 7. 2011                                       Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 
    


