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Jaroslav Šimáček se ve své diplomové práci rozhodl analyzovat a komparovat 

mediální obraz současného prezidenta Václava Klause a předchozího prezidenta Václava 

Havla, a to konkrétně provedením obsahové analýzy vybraných období v časopise Týden. 

Struktura práce odpovídá zvolenému cíli, ovšem je třeba zdůraznit, že první část práce 

(Životopisná část), byť ji autor pečlivě vypracoval a záleželo mu na ní, je v práci docela 

zbytečná, neboť jednak nesouvisí přímo s tématem a zadáním práce a jednak nepřináší nic 

nového, jedná se jen o stručnou kompilaci údajů z již exitujících publikací, přičemž pokud by 

čtenář měl zájem o život V. Havla či V. Klause, tak je pro něj přínosnější číst původní 

publikace. Vzhledem k rozsahu první části práce by čtenáři mohli očekávat, že se se zde 

prezentovanými poznatky bude nějakým způsobem extenzivně pracovat v empirické a 

analytické části práce, ale bohužel tomu tak není. 

Samotná metoda práce (obsahová analýza) je vzhledem k cíli práce vhodně zvolená a 

je třeba ocenit, jak diplomant vzhledem k povaze cíle provedl výběr vzorku, kdy analyzuje 

mediální obraz daných prezidentů nikoli v stejné době, ale analyzuje a mediální obraz 

V. Klause v jeho druhém funkčním období (a před druhou volbou) a V. Havla v v jeho 

druhém funkčním období (a před druhou volbou) a následně některé prvky těchto mediálních 

reprezentací srovnává. 

Na s. 95 a následujících autor uvádí jednak svou základní výzkumnou otázku („Jak je 

konstruován mediální obraz Václava Havla a Václava Klause ve vybraném médiu během 

výkonu jejich prezidentské funkce?") a své výzkumné hypotézy.  

Hypotéza 1 zní: „že v době prezidentské volby medializace obou osobností vzrůstá 

[zvýr. ZK] a je výrazně personalizovaná, neboť pozornost médií je směřována ke konkrétním 
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profilům prezidentských kandidátů.“ (s. 96) Ovšem přestože diplomant poskytuje údaje o 

mediálním zobrazování V. Klause a V. Havla v době blížící se a probíhající prezidentské 

volby, tak se mu nedaří potvrdit či vyvrátit hypotézu 1, a to z toho důvodu, že nikde 

neprování srovnání s obdobím, které jím analyzovanému časovému výseku (doba 

prezidentské volby) předcházelo. 

Hypotéza 2.a zní: “oba prezidenti museli potýkat během druhé fáze svého úřadování 

se zvýšenou dávkou kritiky,“ (s. 96) a opakuje se zde stejný problém jako v předchozím 

případě. Autor podává charakteristiku mediálního obrazu za druhou fázi úřadování daných 

prezidentů, nicméně opět zde chybí srovnání, tentokrát s mediálním obrazem v první fázi 

úřadování, takže není možné hypotézu ani potvrdit, ani vyvrátit. Za problém rovněž považuji, 

že autor nikde v popiscích tabulek neuvádí, k jakému přesně období se předkládané údaje 

vztahují, a vysvětlení by potřeboval rozdíl mezi uváděnou celkovou četností článků v rubrice 

Názory komentáře v grafu 1 (s. 103) a tabulce 8 (s. 110). 

Hypotézu 2.b, že „celkové vyznění článků, vztahujících se k Václavu Klausovi bude 

vzhledem k psychologizujícímu vnímání větší rozporuplnosti jeho osobnosti a častějším 

kontroverzím během jeho vlády negativnější než celkové vyznění článků vztahujících se 

k Václavu Havlovi,“ (s. 96) se autorovi podařilo úspěšně vyvrátit, nicméně se zde vrací 

otázka, proč v relevantních tabulkách nepoužívá i údaje v relativních četnostech, které by pro 

srovnání byly přehlednější. 

Hypotézu 3, že „se Václavové Havel a Klaus budou objevovat v řadě témat ve 

vzájemných vztazích, mezi nimiž by měly převládnout vztahy konfliktní,“ (s. 96) se 

J. Šimáčkovi podařilo úspěšně potvrdit. 

Co se týče hypotézy 4, o níž autor píše: „tato otázka byla vybrána s ohledem na jejich 

ukázkově odlišné přístupy k tomuto tématu a je tedy založena na přesvědčení, že na mediální 

obraz dosavadních prezidentů bude mít vliv i jejich postoj k EU,“ (s. 96) zde autor uspokojivě 

zpracoval, jaké postoje prezidentů k EU časopis Týden v daných obdobích přináší, nicméně 

otázku vlivu postojů k EU na celkový mediální obraz daného prezidenta nijak nezpracovává. 

V okruhu (hypotéze) 5 se autor rozhodnul zjistit, „jakých hlavních témat ze soukromí 

prezidenta ČR si vybrané médium všímalo,“ (s. 97) což odpovídajícím způsobem zpracoval. 

Co se týče Závěru práce, za hlavní problém této části – a ostatně i práce jako celku – 

považuji skutečnost, že diplomantovi se nepodařilo plně odpovědět na základní výzkumnou 



otázku, tj. „Jak je konstruován mediální obraz Václava Havla a Václava Klause ve vybraném 

médiu během výkonu jejich prezidentské funkce?" (s. 95). Byť autor charakterizuje jisté části 

analyzovaných mediálních obrazů, aby mohl uspokojivě analyzovat jejich konstrukci, tak by 

jeho analýza musela být mnohem podrobnější. Ostatně J. Šimáček si je tohoto nedostatku 

zjevně vědom, když v Závěru (s. 128) uvádí: „k hlavní hypotéze této práce, spočívající v 

přesvědčení, že zkoumaný mediální obraz Václava Havla a Václava Klause coby prezidentů 

ČR je v některých rysech shodný a v jiných rozdílný.“ Celkově lze říci, že práce nenaplnila 

potenciál, který v sobě zvolené téma nese, a že by provedené obsahové analýze slušelo 

komplexnější zpracování.  Je pravděpodobné, že diplomant se potýkal s problémem, jak 

v relativně krátkém období psaní absolventské práce zpracovat velké množství článků, 

nicméně autor se mohl rozhodnout pro zpracování kratšího časového úseku, tj. menšího 

množství článků, což by mu umožnilo i v časově omezených podmínkách psaní diplomové 

práce provést podrobnější analýzu. 

Z formálního hlediska je třeba říci, že Jaroslav Šimáček se ve své diplomové práci 

opírá o relevantní zdroje a literaturu a adekvátně s nimi pracuje, přičemž správně používá 

odkazy a citace. Je rovněž na místě zdůraznit, že práce je bez gramatických a stylistických 

chyb a je psána srozumitelným, odborným jazykem, ovšem na některých místech se autor 

nevyhnul překlepům (např. s. 97 a 98 a pátá/šestá hypotéza). 

Závěrem lze říci, že Jaroslav Šimáček i přes uvedené problémy, které se v jeho práci 

vyskytují, prokázal, že je schopen zpracovat literaturu týkající se zvoleného tématu, 

základním způsobem se orientuje v dané problematice a je schopen zvolit adekvátní 

výzkumnou metodu. V rámci rozpravy nad předkládanou prací navrhuji následující diskusní 

okruhy: (1) Jakou výhodu by přineslo, pokud by se v některých grafech a tabulkách (např. 

graf 1, tabulka 3, tabulka 8) objevily vedle absolutních četností i četnosti relativní? (2) Jaké 

jsou základní shody a rozdíly v mediálních obrazech Václava Havla a Václava Klause, které 

přinášel/přináší v jejich druhém volebním období časopis Týden. 

 

Závěr: Diplomová práce Jaroslava Šimáčka splňuje požadavky kladené na tento typ textů a 

doporučuji ji k obhajobě. 

 

PhDr. Zuzana Kubišová   

V Praze, 1.9.2011 


