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 Předmětem bakalářské práce Ivany Skuta je vyjednávání osazení sochy sv. Cyrila a Metoděje 
v Komárně v reflexi regionálního i vybraného celostátního tisku. Autorka se pokusila 
identifikovat, z jakých pozic a na základě jakých argumentů byla tato kauza, ve své době 
velmi živá, v tisku reflektována. Přičemž tuto kauzu sledovala z perspektivy současných 
slovensko-maďarských vztahů. Paradigmaticky autorka deklaruje pozice sociálního 
konstruktivismu, metodologicky kombinuje kvantitativní a kvalitativní obsahovou analýzu. 
Práce je vedle úvodu a závěru členěna standardně do tří částí – teoretické, metodologické a 
empirické.  
 V Teoretickém zakotvení se autorka nejprve vyrovnává s problematikou národní a 
etnické identity a s nacionalismem. Tato problematika je v současných sociálních vědách 
široce tematizovaná a není proto lehké se v množství přístupů zorientovat. Autorka si vybrala 
některé k tématu relevantní tituly, s nimiž vcelku zdatně komunikuje – poněkud se ale v této 
části práce ztrácí deklarované sociálněkonstruktivistické hledisko (např. Sokol má ke 
konstruktivismu opravdu daleko), nehledě na rezignaci na návaznost sociálněvědních škol a 
směrů (např. Benedictová mezi současnými autory). V další kapitole této části, Média, už je 
ale autorka ve výkladu opět konzistentní. Teoretická část je uzavřena kapitolou Historický 
kontext tématu, která stručně a jasně zasazuje dané téma jak do problematiky slovensko-
maďarských vztahů a v tomto kontextu představuje cyrilometodějskou tradici. 
 V části Metodologie autorka přehledně představuje používané postupy. Primární je pro 
ni přitom kvalitativní obsahová analýza – kvantitativní postup používá de facto pouze 
k identifikaci četnosti publikovaných textů. Poměrně strohá je autorka v kapitole věnované 
analýze dat – u kvalitativní analýzy by bylo na místě upozornit na i druhy používaných kódů. 
Jak je totiž patrné z následujícího textu, autorka používala deskriptivní kódování a 
rezignovala na kódy interpretativní. Tzn. „odhalit významy“ (s. 22) se jí příliš nedařilo a 
vzhledem k použitému postupu ani nemohlo. 
 Empirická část výzkumu je rozčleněna do pěti kapitol. Autorka nejprve podrobně 
popisuje sled událostí, jež kauzu osazení pomníku doprovázely, a dále prostřednictvím 
výsledků kvantitativní analýzy de facto třídí sebraný materiál a redukuje jej pro potřeby 
kvalitativní analýzy na dva ročníky: 2003 a 2010. Ty pak podrobuje podrobnějšímu zkoumání 
a identifikuje jednak klíčové aktéry, kteří jsou předmětem zájmu médií, a jednak pro každý 
ročník několik tématických okruhů, v jejichž rámci bylo téma médii reflektováno. V rámci 
každého takového oddílu podrobně popisuje, jak se jeho prostřednictvím jednotlivá média ke 
kauze vztahovala. Jakkoli autorka uvádí, že „údaje o velikosti článků, umístění a žánru 
neměly vypovídací hodnotu“ (s. 28), domnívám se, že v kvalitativní analýze na ně mohla a 
měla vzít ohled. Přeci jen jinak působí třeba informace o porušení legislativy, která zabírá 
polovinu první strany novin a je u ní otištěna velká fotografie, jinak totéž ve zprávě na s. 5 o 
velikosti jednoho odstavce, a ještě jinak v rubrice á la Dopisy čtenářů či jako součást 
rozhovoru s premiérem. Zároveň by čtení tohoto textu prospělo jasnější oddělování 
slovenských a maďarských periodik na straně jedné a regionálních a celostátních na straně 
druhé. A konečně, jak jsem již naznačila výše, škoda, že autorka nešla za rámec 
deskriptivního kódování a nemohla tak rozlišit, z jakých zdrojů ta která argumentace 
vycházela. Zároveň ovšem textu nelze upřít opravdu pečlivé a podrobné zpracování. 



 Závěr práce pak nejen shrnuje, ale v komunikaci s literaturou i reáliemi konečně i 
zčásti interpretuje výsledky výzkumu.  
 Z formální hlediska nelze než ocenit pečlivé zpracování bakalářské práce, podrobnou 
strukturaci textu, adekvátní práci s literaturou a minimum gramatických a stylistických 
pochybení (což je o to oceněníhodnější, že autorka není českou rodilou mluvčí). Vytknout pak 
lze občasně zmatenou linii výkladu (patrné např. v Úvodu, kde autorka na několika místech 
střídá témata takovou rychlostí, že je čtenář poněkud dezorientován).         
  
Závěrem. Ivana Skuta pro svou bakalářskou práci zvolila zajímavé a aktuální téma slovensko-
maďarských vztahů, které vhodně redukovala na příklad vyjednávání umístění konkrétního 
sousoší v reflexi vybraných periodik. Provedla pečlivou analýzu dat a výsledky své práce 
prezentovala ve strukturovaném textu. Domnívám se, že v rovině interpretace dat mohla jít 
dál, nicméně i v této podobě bakalářská práce Ivany Skuta splňuje nároky FHS UK a proto ji 
doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako velmi dobrou. 
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