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Téma a cíl práce:

Autorka zvolila dosud v geografii relativně málo zpracované téma, které se svou povahou pohybuje 

na pomezí geografie, historie a mediálních studií. Téma tak lze považovat za neotřelé a originální. 

Jako hlavní cíl si vytyčila hledání a doložení vlivu koloniální historie na zpravodajství současných médií 

ve Francii a Velké Británii. 

Struktura a vyváženost práce: 

Diplomová práce má logicky uspořádanou strukturu s důrazem na teoretické a historické zarámování 

problematiky. Kapitola 6.2 (Interpretace dat), která by měla být z pohledu zaměření studie pilířem

„přidané hodnoty“ coby přímého výsledku autorčina badatelského úsilí, mohla, dle mého názoru, být 

rozsáhlejší (má jen 3-4 s. čistého textu) a hlubší. V jejím případě bych uvítal větší důraz na vysvětlení 

kauzálních souvislostí, ale též porovnání intenzity zpravodajství o bývalých koloniích daného státu 

s intenzitou zpravodajství o zemích daného světadílu, které mezi tyto kolonie (a ani mezi kolonie 

druhé ze sledovaných mateřských zemí) nepatřily. Podobně podnětné by mohlo být i podrobnější 

srovnání rozdílů mezi intenzitou zpravodajství francouzských a britských médií. To by se dobře 

projevilo při proložení map v obr. 6 a 7 do jednoho komparativně zaměřeného mapového listu. 

Z důvodu poměrně malého rozsahu uvedené kapitoly, která jako jediná pracuje přímo s konkrétními 

výsledky provedených šetření a analýz, má velká část práce dost kompilační a narativní charakter. 

Teoretická východiska a metodika:

Teoretické zarámování práce s literaturou vnímám naproti tomu za její silnou stránku. Samostatná 

kapitola, která by se věnovala diskusi s literaturou, zde nefiguruje, tuto úlohu však plně supluje 

zdařilá a systematická kapitola 2. (Teoretické zarámování). V ní autorka prokázala hlubší schopnost 

odborné polemiky a konceptuálního myšlení. Metodicky se práce zakládá na statistickém 

vyhodnocení četnosti zpráv ze dvou renomovaných zpravodajských médií, pro Francii France24.fr a 

pro Británii Skynews.com. Zpracování dat je poměrně jednoduché, ale účel splňuje. 

Grafická, jazyková a formální stránka práce:

Způsob jazykového a stylistického zpracování si zasluhuje kladné hodnocení. Text je psán věcně, čtivě 

a bez pravopisných chyb a překlepů (malá písmena u Střední a Jižní Ameriky na s. 64 zůstávají jen 

izolovaným gramatických prohřeškem). Jistou výhradu lze vznést proti širokým okrajům, což by 

mohlo vzbudit spekulace o snaze o vyšší počet stran textu a dále proti nepřesnostem v citacích 

některých zdrojů v textu (např. Chang, Šlachta na s. 64 – chybí rok vydání) a v bibliografických 



záznamech v seznamu literatury. Otázku jednotného dodržování geografického citačního úzu 

Sborníku ČGS v nechávám na zvážení.

Otázka k obhajobě:

Uvažovala autorka nad komparací intenzity zpravodajství o bývalých koloniích s intenzitou 

zpravodajství o ostatních státech příslušných světadílů. Zkusila by se zamyslet, jaká by mohla být 

potenciální zjištění vycházející z takovéto komparace?    

I přes uvedené výhrady doporučuji práci Hany Brádkové k obhajobě.
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