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Práce je podrobně rozčleněna do dvou vyšších celků1 o celkem čytřech kapitolách a 20 oddílech2 a 
opatřena přehledně formátovaným obsahem. Obojí dohromady navozuje pro diplomovou práci ne 
zcela charakteristický pocit – výklad působí logicky a strukturovaně a čtenář se tak v práci dobře 
orientuje. Rejstřík tabulek a grafů je pak v rámci diplomové práce nevídaným luxusem a zaslouží 
pochvalu. 

Jak autor sám píše, jeho práce vznikala spíše navzdory původním záměrům než v souladu s nimi. 
Diplomant ovšem všechny body, ve kterých svůj náhled na zpracování proti původním předpokladům 
pozměnil, pečlivě konzultoval.3 Za výrazný formální nedostatek práce ale považuji fakt, že diplomant 
s tezemi diskutuje pouze ve velmi omezené míře a spokojí se s konstatováním, že ve finále postupoval 
výrazně jinak, než předpokládal.4 Když se pak k provedeným změnám v části věnované výzkumném 
záměru vrací, je jejich výklad nepřehledný.5 Je to škoda dvojnásobná, protože úpravy, které proti 
původním předpokladům provedl, považuji za rozumné. Co rozhodně překvapuje je též skutečnost, že 
autor proti zaběhnutým pořádkům nezařadil do práce kopii schválených tezí. Proč? 

Úvod do rámce vyrovnávání se s minulostí je čtivý. Což je základní charakteristikou celé práce. 
Diplomantovi je zřetelně vlastní „prořízlá pusa“, nebojí se vyvázat se ze standardizovaných hranic 
odborného textu, ale zároveň tak činí v mezích dobrého vkusu. Troufám si tvrdit, že netradiční styl 
výkladu Matěje Černého tématu neubližuje, naopak – ona výše zmiňovaná čtivost čtenáře rozhodně 
potěší. První část úvodu věnovaná obecně fenoménu vyrovnávání se s minulostí se může jevit jako v 
mediálněvědné práci zbytná, jsem ale přesvědčen, že posuzované diplomové práci prospívá. Konečně 
– je podána věcně a úsporně.6 Finále této části ovšem považuji za obtížně uchopitelné; co si má čtenář 
představit pod na s. 19 citovanou typologií? Jaký je rozdíl mezi řešeními „nedopustí a nezapomene 
nic“ a „nedopustí nic a zapomene vše“? Chápu správně, že zapomínají aktivní účastníci a odpouštějí 
represemi postižení? Již při konzultacích jsem se pozastavil nad tím, že autor vedle sebe staví jako 
rovnocenné jevy restituce a rozsudek v kauze Hučín.7 

Stručný úvod do problematiky nastolování agendy s sebou nese opět jasný autorský rukopis a opět (dle 
mého) trefně a čtivě zároveň postihuje klíčové charakteristiky konceptu agenda-setting.8 

Metodu kvalitativní obsahové analýzy popisuje zevrubně a pěkně, o to více ale vynikne, že výkladu 
metody kvantitativné analýzy se věnuje výrazně slaběji.9 Obě metody ovšem použil diplomat poučeně 
a velmi pečlivě. U kvantitativní zaslouží ocenění detailní výklad konstrukce vzorku, a to jak u 

                                                           
1 Tradičně (bez započítání úvodu a závěru) na teoretické zakotvení a samotnou analýzu. 
2 A v praktické části devíti poddílech. 
3 Jinými slovy – ke všem změnám jsem byl přizván a souhlasím s nimi.  
4 Srov. s. 8 a 9. 
5 Srov. zejména odd. 3.1. Na konci 2 odstavce na s. 34 si diplomant podle mého protiřečí. 
6 Shrnutí německého trojnásobného vyrovnávání se s minulostí považuji za trefné a poučné (s. 11 a 12). Zaujal 
mne i poznatek o srovnání komunistických a jihoamerických režimů formulovaný výstižně jako kontrast režimů 
zločinných a režimů zločinců (pozn. 33 na s. 17). 
7 Srov. s. 22. 
8 Srov. od s. 23. Za dobrý považuji příklad ne-agendy českých neonacistů (s. 27). 
9 Srov. odd. 3.1.1 a 3.1.2. 



dokumentů10, tak u periodik11 a náhled limit zvolené metody. Kódovací knihu, přikládá v plném znění 
do přílohy. Tabulky jsou indexované a opatřené vysvětlivkou, interpretace v odpovídajícím rozsahu. 

K samotné analýze, kterou Matěj Černý provedl a ve práci prezentuje, nemám výhrad. Vše jsme si s 
diplomantem řekli při konzultacích a v předkládané verzi již nevidím zásadnější problematické body. 
Za zajímavé považuji zjištění, že Právo se problematice věnuje v o třetinu menším rozsahu, než zbylé 
dva sledované deníky.12 Interpretaci Tabulky 2 považuji za promyšlenou a přesvědčivou. Graf 1 
doznal výrazných změn k lepšímu, ale přesto bych pro vizualizaci sledovaného jevu použil jiný,13 Graf 
2 je naopak příkladem spráné volby a srovnání četnosti příspěvků a jejich rozsahu je přehledné – jen si 
nejsem jistý, zda se ze zobrazené závislosti dá vysoudit i něco dalšího, než jen že článkům v 
týdenících je obecně vlastní ve srovnání s deníky větší rozsah. Což není specifikum sledovaného 
tématu ale obecný jev. Za nejdůležitější část autorovy výpovědi v analýze 2 považuji Graf 5, který 
dává dobrou představu o rozvržení sledovaného jevu a vhodně upozorňuje na dílčí témata, o kterých 
média referovala výrazně stručně, či naopak mimořádně rozsáhle.14 Překvapila mě proto jeho velmi 
úsporná interpretace. Proč se zde autor nezastaví? Dvojgraf 6 a 7 by též zasloužil širší vysvětlení – 
proč se vzájemný poměr zcela obrátí?15  

V části 3.2.3 diplomant poučeně využívá metody kvalitativní obsahové analýzy. Její provedení je 
ukázkové a nemám k němu připomínek. I v posudku zopakuji již při konzultacích diskutovaný podnět: 
domnívám se, že paradigmatickému modelu16 by prospělo větší propojení s výkladem. Diplomant 
čtenáři nedává dostatečný návod, jak s modelem nakládat. 

K formálním náležitostem není co dodat. Autor správně cituje,17 k bibliografii ani k jazykovým 
náležitostem nemám výhrady.18 

Diplomant prokázal schopnost realizovat výzkum jak metodou kvantitativní obsahové analýzy, tak i 
metodou kvalitativní obsahové analýzy. Podařilo se mu zjištění utřídit, klíčové poznatky kultivovaným 
způsobem vyložit a relevantně je zakotvit. Posuzovaná diplomová práce je ve své výzkumné části 
obsahově originální a přínosná a přispívá tak ke studiu českých médií.  

Předložená diplomová práce Matěje Černého svým zpracováním a obsahem splňuje požadovaná 
kriteria, a proto ji doporučuji  k obhajobě. Navrhuji klasifikační stupeň výborně. 

 

PhDr. Jakub Končelík 

V Praze dne 15. června 2006 

                                                           
10 Srov. s. 39 a 40. 
11 S. 41. 
12 S. 45 a 46. 
13 A nebo při zachování sloupcového alespoň vypustil modrý díl indikující zbylých 98%... 
14 S. 55. 
15 S. 57. 
16 Srov. příloha II na s. 87. 
17 Formálně bezchybně. Přesto bych autorovi i zde zopakoval svoji výhradu nabídnutou již při konzultacích – 
opakované uvádění kompletní citace přehlednosti odborného textu neprospívá. Naopak je progresivnější použití 
kompletní citace jako první a ve všech ostatních případech využití stručné verze. 
18 Na překlepy a vyvázání se z norem jazyka jsem narazil jen místy a spíše v první polovině práce; srov. např. s. 
14, 18, 32, 50, 56. 


