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Tématem práce Ivany Skuty se stala problematika slovensko-maďarských vztahů na 

Slovensku v současnosti. V rámci ní si zvolila úzké téma mediálního diskurzu o umístění 

sochy Cyrila a Metoděje – symbolu odkazujícímu k slovenské národnosti v Komárně – městě 

s maďarskou většinou. Úkol pak řešila na základě analýzy novinových článků, které k dané 

kauze vycházely v průběhu let 1999 – 2010. Zdrojem dat se staly čtyři periodika dvě 

slovenská a dvě maďarská. 

Autorka práci teoreticky vhodně uvedla. Jednak se věnovala tématům národu, 

nacionalismu a etnické identity, jednak čtenáři nabídla exkurz do problematiky médií. 

V teoretické části práce tedy obsáhla poměrně dost široké pole. Neznamená to ovšem, že by 

čerpala jen z jedné či dvou publikací. Naopak. Možná právě proto zejména v kapitolách o 

nacionalismu a identitě se výklad v přemíře informací jeví být neuspořádaný a pak tudíž 

zahlcený. V souvislosti s prací s literaturou je třeba vytknout chybnou citaci studií – kapitol 

v monografii) a vyslovit politování nad tím, že ze soupisu literatury vypadl titul Miroslava 

Hrocha. 

Vlastní část textu se pak dělí na dvě výkladové části dané použitou metodou analýzy 

(kvantitativní a kvalitativní). V první části se vlastně autorka věnuje frekvenci článků a jejich 

témat v průběhu sledovaného období. Je škoda, že již na tomto místě autorka neuvažovala o 

skutečnosti, proč v roce 1999 se o kauzu zajímal převážně slovenský tisk, zatímco maďarská 

periodika cítila nutnost razantně situaci komentovat až v letech 2003 a 2010. Ke kvantitativní 

analýze bych pak autorce doporučila oživit si elementární matematické operace, konkrétně 

sčítání (srov. s. 7 a 31). 

Kvalitativní analýza textů je natáčena z různých úhlů pohledu. Je zřejmé, že autorka 

zde pracovala spíše s tematickým kódováním, které pak určilo i způsob výkladu – výklad dle 

zúčastněných stran a dle událostí. Přesto i tímto způsobem autorka dovedla čtenáře 

k zajímavému závěru, že mediální diskurs zejména maďarského tisku se změnil. Přešel z 

pozic obrany legislativních pravidel daných Slovenskou republikou k nacionalistickým 

narážkám, které měli mobilizovat národní/etnickou identitu. Tato myšlenka souvisí i s výše 

uváděným zjištěním, že maďarská periodika respektive maďarské celostátní periodikum se o 

kauzu zajímalo právě v letech 2003 a 2010. Svědčí to o mobilizačním potenciálu médií, stejně 

jako o citlivosti daného tématu národnostních vztahů v rámci státu. Naopak na úrovni lokální 

periodika o posilování konfliktu nestojí a ke kauze posléze mlčí. 

Předložená bakalářská práce dokazuje, že autorka přistoupila k tématu zodpovědně a 

systematicky. Přináší velké množství informací, které chce plasticky a zejména nezaujatě 

představit. V tomto směru by ovšem práce jenom práci pomohlo labelování – tedy zavedení 

kategorií, které by vycházely z otevřeného kódování. Dodaly by razanci výkladu, zpřehlednily 

ho a explicitněji k sobě vzájemně odkazovaly a interpretovaly kauzu v její dynamice. 

Po formální stránce je práce standardní. Používá slovakizmy a nejednou opomíjí 

interpunkci věty přívlastkové.  Uvítala bych fotografickou přílohu, a v tom i ve výkladu odkaz 

na to, zda se s vizuální stránkou stavby mediálně pracovalo. 

Práci Ivany Skuty hodnotím jako poctivou a zdařilou.  Navrhuji hodnocení velmi 

dobře. 

 

V Praze 20.10. 2011 

 PhDr. Dana Bittnerová, CSc. 


