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1. OBSAH A CÍL PRÁCE: 

Bakalářská práce předkládá analýzu toho, jak deníky The New York Times a Rudé právo 
referovaly o událostech v Kosovu v období 11. 3. 1981 – 26. 6. 1990.  Autorčiným cílem bylo 
srovnat s použitím kritické diskurzivní analýzy přístup obou deníků ke kosovské 
problematice. 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ:

Pojednání obsahuje všechny povinné náležitosti předepsané pro daný typ kvalifikačních prací. 
Je velmi dobře zakotveno teoreticky i metodologicky. Adéla Janů zvolila velmi náročný druh 
metody –  kritickou diskurzivní analýzu  a  uplatnila ji přesvědčivým způsobem.  Předností 
jsou  i zdařilé  formulace mnoha dílčích zjištění a obsáhlých závěrů. 
A. Janů na základě své analýzy nalezla některé shodné rysy mediální reprezentace dění 
v Kosovu, což ji vedlo ke korekci výchozí hypotézy, jež předpokládala velké rozdílnosti obou 
listů ve zpracování daného tématu. 
Studentka prokázala, že zvolenou látku promýšlela v mnoha relevantních souvislostech. 
Pojednání ovšem obsahuje i některé dílčí problematické rysy.  Předně je škoda, že pasáž 
věnovaná komentáři hlavních pramenů a odborné literatury představuje až na výjimky pouhé 
zmínky vybraných titulů, popř. s velice krátkou charakteristikou v podobě jakýchsi 
„minianotací“.  Mělo se tu objevit alespoň v několika případech také hodnocení, z něhož by 
bylo poznat, že si autorka nad danými texty  kladla otázky po relevanci či statusu zdrojů.  Dva 
konkrétní příklady: pramenem, tj. primárním zdrojem, byly také texty, jež přinesl 
diplomantčin osobní rozhovor s bývalým novinářem Rudého práva Petrem Váňou 
(dopisovatelem listu v Jugoslávii  v letech 1986 až 1990) a e-mailová korespondence 
s bývalou zpravodajkou The New York Times (dále též NYT) Marvine Howeovou. Ani 
v komentáři vybraných zdrojů, ani dále v práci nejsou dostatečné doklady o tom, že studentka 
s těmito informacemi zacházela kriticky, tj. že by byla náležitě poučena kupříkladu reflexemi  
orální historie.
Druhý příklad: jako studii, která  údajně byla oporou k diskurzivní analýze   listu The New 
York Times, Adéla Janů uvádí článek ekonoma Daniela Suttera. Pouze k tomu velmi stručně 
konstatuje tezi článku o pro-liberální předpojatosti amerických médií (s. 4–5), aniž by to dále 
nějak komentovala, popř. vzala explicitně v úvahu přístup a politickou orientaci autora 
a rovněž zaměření vydavatele časopisu, kde onen článek vyšel (libertariánský Cato Institut).  
Deník NYT je navíc v onom Sutterově článku zmíněn jen jednou (a pouze v pozn. pod čarou). 
K výzkumu  i více či méně instrumentálním diskusím a polemikám o ideologické 
předpojatosti (bias) amerického tisku  existuje obsáhlá literatura, bylo by ale zapotřebí hledat 



relevantní publikace zejména z oboru mediálních studií, nikoli z produkce ideologicky 
vyhraněných autorů a think-tanků. 
Studentka by neměla pokládat za relevantní sekundární literaturu webové stránky deníku 
NYT ani diplomovou práci o jeho vzniku (s. 16). A měla by se vyvarovat frází typu „NYT 
[se] stalo jedním z hlavních informačních zdrojů nejen v USA, ale také po celém světě“ (s. 16; 
kurzívou zvýraznil P. Š.).“
Chvalitebný je pokus zohlednit také dobovou roli jugoslávských médií (s. 14−15). Pro hlavní 
autorčin záměr ale tato dílčí výkladová linie vyznívá rozpačitě.  Diplomantka totiž nijak 
důsledně nezkoumá, v jaké míře čerpaly sledované dva deníky z jugoslávských sdělovacích 
prostředků – tu závislost jen konstatuje.  Navíc si mírně protiřečí, když nejprve píše  
apodikticky o vlivu jednostranných jugoslávských masmédií na zahraniční zpravodajství 
(s. 15), ale následně v případě Rudého práva – opět vágně, bez přesvědčivých argumentů –
uvádí: „využívání jugoslávských médií však neznamenalo přebírání všech druhů informací“ 
(s. 35). Vliv jugoslávských zdrojů mohla autorka relativně snadno přiblížit dílčí kvantifikační 
analýzou (to ale míním jako poznámku  nad rámec a ve vazbě na to, že A. Janů ono podtéma 
otevřela sama; jinak  respektuji, že diplomantka empirickou analýzu zacílila jinak, rozsahem 
to navíc bylo pro bakalářskou práci plně adekvátní).
Matoucí je pasáž o Rudém právu po roce 1989, která působí, jako by deník v roce 1995 zanikl 
(s. 16).  Pouze byl ale přejmenován na Právo; na vlastnické struktuře, šéfredaktorovi atd. se 
tehdy nic nezměnilo. 
Sporné je, že  Adéla Janů v obsahu atp. tolik vyděluje jako (zdánlivě) samostatnou část 
lingvistickou analýzu. Přitom ta byla – v souladu s danou metodou – součástí uplatněné 
kritické diskurzivní analýzy, čehož si je autorka jinak plně vědoma. 
Nedostatkem je, že diplomantka u některých svých soudů odkazuje pouze na výzkumný 
rozhovor s bývalým novinářem Rudého práva Petrem Váňou; působí to tak, jako by 
žurnalistovým sdělením připisovala stejný status jako autoritativnímu odbornému poznání 
(např. s. 34−36).
Interpretaci zjištění přinesených analýzou mediální reprezentace tématu Kosova 
ve zpravodajství Rudého práva by bývalo bylo vhodné více propojit s poznatky o dobové 
československé zahraniční politice (nejen) k Jugoslávii. Totéž  platí v přiměřené míře pro část 
věnovanou listu NYT a zahraniční politice USA.  

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ:

Pojednání je i stylisticky a jazykově na velice dobré úrovni. Pravopisných a gramatických 
chyb je v práci malé množství (např. s. 17, 24, 39). Se zkratkou NYT by se nemělo zacházet 
jako se slovem středního rodu (kupř. s. 16).
Dobrou kvalitu vykazuje rovněž způsob odkazování na zdroje a  zápis bibliografických údajů. 
Příklad jedno z mála pochybení: v poznámce pod čarou  č. 15 chybí stránkový údaj v prvním 
uvedení časopiseckého zdroje.
Škoda, že abstrakt připojený jako povinná součást práce nesplňuje zcela znaky abstraktu. Jde 
o anotaci – chybí hutné vyjádření závěru, k němuž diplomantka dospěla. 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 

Pojednání nejenže vyhovuje nárokům kladeným na daný typ kvalifikační práce, 
ale představuje podle mého soudu bakalářskou práci nadstandardní kvality, a to především 
uplatněním intelektuálně náročné a realizačně velice pracné metody. Pojednání by mohlo být 
– po řadě nutných oprav atp. −  publikováno. 



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ 
PŘI OBHAJOBĚ:

Navrhuji, aby studentka při obhajobě doplnila krátkou úvahu nad tím, jakou výpovědní 
hodnotu a status pro ni měla sdělení pocházející od dvou bývalých novinářů analyzovaných 
deníků.

6. DOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA: 

Bakalářskou práci Adély Janů doporučuji k obhajobě a  navrhuji hodnocení známkou 
výborně (1). 

Datum: 7. 6. 2014 Podpis: Petr Šafařík 


