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Autor diplomové práce si zvolil velmi zajímavé a slibné téma mediálního obrazu 

Islámu ve vybraných tištěných médiích. Vzhledem k mezinárodní geopolitické situaci 

posledních let jde navíc o téma velmi důležité, slibující poodhalit, jakou roli média hrají ve 

vztahu naší a odlišné kultury, ve vztahu k polarizaci my versus oni.

Předložená diplomová práce sestává ze sedmi základních částí a závěru. Po povinném 

úvodu následují teoretická východiska diplomové práce a kapitoly věnované teoretickému 

pojednání o metodě kvantitativní obsahové analýzy a metodě kvalitativní obsahové analýzy. 

Vlastním jádrem práce jsou kapitoly aplikující kvantitativní a kvalitativní analýzu obsahu na 

zvolený materiál. Povinnému závěru předchází kapitola Interpretace výsledků obsahové 

analýzy.

Autor v teoretické části práce jasně demonstruje zvládnutí problematiky metodiky 

analýzy obsahu, uvědomuje si výhody i omezení kvantitativní i kvalitativní metody, ve 

výzkumné části pak logicky správně volí propojení kvantitativního a kvalitativního zkoumání 

a zvyšuje tak výpovědní hodnotu provedeného výzkumu.

Mírnou vadou na kráse může být skutečnost, že autor v rámci kvantitativní obsahové 

analýzy nepoužívá SPSS (kteréžto se stalo již určitým standardem kvantitativní obsahové 

analýzy) a vystačí si prostou kvantifikací analyzovaného materiálu. Škoda, že ačkoliv si autor 

hned na počátku práce stanovuje výzkumné otázky, zodpovídá je svým výzkumem spíše 

implicite a neprezentuje stručný syntetizující závěr ke každé z nich.

Ačkoliv je práce zpracovaná velmi pečlivě, na některých místech (zejména v počátku 

práce) obsahuje překlepy.

V tabulkách výzkumné části autor neodsazuje mezi číslicí a značkou procent. U 

uvádění celkového rozsahu jednotlivých kategorií v tabulkách výzkumné části by bylo možná 

přehlednější zvolit jinou jednotku (údaje typu 3735494 mm2 mohou být pro čtenáře matoucí).



Jako vedoucí diplomové práce bych rád zdůraznil, že autor přistupoval ke zvolenému 

tématu s nevšední pílí a výjimečnou pečlivostí, téma pravidelně a s dostatečným předstihem 

konzultoval. Velmi zodpovědný byl i jeho přístup ke stanovovaným termínům (což se bohužel 

v poslední době stává spíše výjimkou). Diplomantova situace byla ztížena skutečností, že byl 

nucen během zpracovávání svého tématu změnit konzultanta.

Předkládaná diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento žánr a rád ji 

doporučuji k obhajobě. Práci navrhuji hodnotit v rozmezí výborně až velmi dobře.
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