
Posudek oponenta na diplomovou práci Romana Macháčka 

Konstrukce reality v mediální a politické komunikaci 

Roman Macháček svou práci předkládá již podruhé. Oproti původní verzi jsem zaznamenala 

několik pozitivních změn - oceňuji, že přidal několik pasáží, v nichž se zabývá politickou kampaní K. 

Schwarzenberga a M. Zemana během první přímé prezidentské volby (např. s. 30 – 33, 38- 41,..); dále 

že strukturu textu upravil tak, aby již nezahrnovala dlouhé pasáže psané formou referátu z 

jedné knihy, a také se na několika místech pokusil upřesnit stanovisko, ze kterého sám 

k problematice přistupuje. Z mého pohledu však text ani po provedených úpravách bohužel stále 

nesplňuje nároky standardně kladené na práce tohoto typu. Především zde postrádám schopnost 

jasně zformulovat problém, který bude předmětem studentova zájmu a zvolit relevantní teoretické 

koncepce, které by mohly přispět k jeho řešení. Dalším zásadním nedostatkem je absence jakékoli 

metody.  

Práce je rozdělena do několika tematických částí: kritická teorie médií a frankfurtská škola, 

ideologie a hegemonie, politická a mediální komunikace, teorie konstruktivismu, modely 

komunikace. Podkapitoly pak zabíhají ještě do dalších témat jako je reklama, PR, agenda setting, 

teorie kyberprostoru a digitálních obrazů, simulakra či umělá perspektiva.  Přiznám se, že jsem 

přitom nepochopila, podle jaké logiky jsou za sebou jednotlivé kapitoly vlastně řazeny. Teoretické 

koncepce jsou často prezentovány jen zkratkovitě (což občas vede k nepřesným formulacím - např. u 

Habermase na s. 19 či Virila na s. 75), témata se velmi rychle střídají, někdy je autor jakoby uprostřed 

výkladu opustí a vrací se k nim až o několik kapitol dále - např. pasáž o odlišných způsobech vedení 

kampaně u obou kandidátů je náhle přerušena obecnou kapitolou o konstruktivismu; podobně 

zvláštně působí kapitola o umělé perspektivě a fotografii, která následuje hned za částí pojednávající 

o dvou názorových článcích ke kampani Karla Schwarzenberga, publikovaných v českém tisku.  

Text působí dojmem v podstatě náhodně seskládaných fragmentů, a jako zcela nahodilý mi 

připadá i výběr referenčních teorií. Není výjimkou, že se zde vedle sebe objevují autoři, kteří téma 

mediální komunikace sledují ze zcela odlišných perspektiv; navíc pouze některé ze zmíněných 

koncepcí jsou uvedeny do přímé souvislosti s prezidentskou kampaní, jejíž rozbor mohl (resp. měl) 

být hlavní náplní práce. Chybou je, že Roman Macháček vůbec nerozlišuje mezi primární a sekundární 

literaturou: hned na str. 1 třeba píše, že při výkladu ideologie jeho práce „vychází nejen z Dialektiky 

osvícenství, ale i z myšlenek W.J.T.Mitchella, Judith Williamsonové, Winfrieda Notha, Josefa Fulky, 

Louise Althussera, … ad.  (nijak přitom nereflektuje, že někteří z těchto autorů pouze referují o 

myšlenkách někoho jiného). Sekundární literaturu pak využívá i v případech, kdy jsou primární texty 

běžně dostupné v českém překladu a používat citace „z druhé ruky“ je tedy neopodstatněné.  

Objevují se zde i další nedostatky, které jsou sice méně závažné, ale jejich množství ke kvalitě 

celé práce rozhodně nepřispívá. Obsah kapitol v několika případech neodpovídá jejich názvu: např. 

kap. 4.7 „Kritika médií u Chomského a Foucaulta“ - citace uvedené hned v první části této kapitoly se 

týkají primárně vědění, moci, politiky – ale nikoli kritiky médií; podobně kap. 5 „Modely komunikace“ 

je z velké části věnována jiné problematice – kyberprostoru, digitálním obrazům, atd. a jsou zde 

citováni autoři, kteří se modely komunikace vůbec nezabývají; naopak škola Palo Alto, která by sem 

dobře zapadala, je zmíněna jen v několika větách. 



V závěru jsou formulovány jen velmi obecné a již dobře známé teze, převzaté z velké části 

z děl představitelů frankfurtské školy. Problematické je to, že je autor považuje za myšlenky, které 

popisují „aktuální trendy“ (s. 4) a přebírá je pro výklad současné situace. V závěru tak např. uvádí, že 

„v našem kulturním průmyslu je hlavní ideologií svoboda“ anebo „Jsme masa, která věří ve stejné 

ideologie, chová se stejným způsobem a je nastavena tak, aby všichni její členové byli stejní.“ (s.75). 

Práce má i určité formální nedostatky, zejména pokud jde o způsob odkazování. V seznamu 

literatury chybí hned několik publikací, z nichž v textu cituje: Habermas (s.18 – název jeho díla navíc 

v textu uvádí chybně), Gramsci (s.23), Baudrillard (s.48), Chomsky a Foucault (s.53). Dle mého názoru 

je příčinou fakt, že citace (včetně odkazů) autor převzal ze sekundární literatury a v bibliografii pak 

původní práce zapomněl uvést.  Problematické jsou i odkazy u internetových článků: přímo v textu je 

v závorce zpravidla pouze název zdrojového dokumentu a rok vydání, např. (Právo 2013), v seznamu 

literatury jsou však internetové zdroje řazeny převážně podle názvu příspěvku a vyhledávají se tedy 

velmi špatně. Správně by přitom měly být řazeny podle příjmení autora, které by také mělo být 

součástí odkazu v textu. Například článek Václava Bělohradského uveřejněný v deníku Právo i 

v Britských listech, na který se R. Macháček odvolává na s. 71-72, jsem v bibliografii vůbec nenašla, 

nemluvě o tom, že ve druhé části příslušné kapitoly příjmení českého filosofa několikrát zamění za 

„Bělohrádka“ (což je zřejmě variace na příjmení politika Pavla Bělobrádka). Pak jsou zde i další 

detaily, např. „abstrakt“ je stále označen za „anotaci“, citace jsou graficky odlišeny kurzívou i 

uvozovkami (většinou se používají jen uvozovky..), atd.  

Rozhodnutí o přijetí práce je na komisi, za sebe bych však uvítala, pokud by ji Roman 

Macháček ještě jednou přepracoval a alespoň závažnější nedostatky odstranil. 

(Především by si měl ujasnit, co má být cílem a přínosem jeho dipl. práce, adekvátně zúžit 

téma a podle toho zvolit referenční teorie. Podstatou diplomky není podat co nejobsáhlejší přehled 

teorií vztahujících se (byť jen vzdáleně) k určitému tématu, ale zvolit jen ty, které umožňují 

zkoumanou problematiku skutečně objasnit, a to z perspektivy, pro kterou se rozhodne. Bylo by 

vhodné zaměřit se pouze na jeden typ teorií (buď na frankfurtskou školu a na ní navazující autory, 

nebo na představitele konstruktivismu, nebo teorie pracující s modely komunikace) - a ty pak využít 

pro vlastní rozbor politické kampaně. V případě klíčových autorů by bylo třeba pracovat více s 

primární literaturou; práci by myslím také prospělo vynechání pasáží odbočujících k reklamě.)  

 

V Praze dne 25.1.2016     

 

Irena Řehořová 


