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Posudok diplomovej práce Bc. Romana Macháčka 

Konstrukce reality v mediální a politické komunikaci 

 

Roman Macháček sa rozhodol skúmať možnosti a prostriedky analýzy politickej kampane. Za príklad 

mu slúžia prezidentské voľby v Čechách z roku 2013. Je to zložité podujatie, do ktorého vstupovali 

autori rôzneho zamerania venujúci sa rôznym aspektom smerujúcim k takejto analýze. Pokiaľ 

rozumiem autorovmu zámeru, rozhodol sa pre sumarizáciu analytických nástrojov vhodných pre 

takúto analýzu. Z toho vyplýva, že nad analytickým prevažuje syntetický charakter práce. Autorovu 

snahu považujem za úspešnú aj vzhľadom k priestoru, ktorý pre takto rozvrhnuté podujatie poskytuje 

projekt diplomovej práce. Napriek tomu, že práca rozsahovo prekračuje štandard, autor už nenašiel 

priestor pre uspokojivú analýzu vybranej kampane a jej časti mu slúžia ilustratívne. Obávam sa, že 

uspokojivá analýza konkrétnej kampane využívajúca zosumarizovaný pojmový aparát by značne 

prekračovala rozsahové možnosti diplomovej práce, preto rešpektujem autorove rozhodnutie 

venovať sa viac príprave takejto analýzy. Práca poskytuje prehľad základných teoretických východísk, 

ktoré stavia do opozície konštruktivistických a esencialistických postojov, pokiaľ ich možno dobre 

rozoznať, a to najexplicitnejšie v diskusii Foucaulta a Chomského. Ak by sa tejto diskusii autor venoval 

podrobnejšie, poskytla by viac možností konštruktivisticky zameranej kritiky Chomského postojov, 

kde by sa dalo uvažovať o postojoch oboch autorov k jazyku vo vzťahu k diskurze, ktorý Foucault 

poníma v širších spoločenských vzťahoch, zatiaľ čo Chomský analyzuje najmä masmediálny diskurz; 

ďalej by sa dalo postupovať hľadaním súvislostí medzi teoretickými stanoviskami týchto autorov a ich 

politickým aktivizmom. K diskutovaným autorom by sa mohol pridať Habermas, ktorý zdôrazňuje 

racionalitu diskurzu – v tom by sa dali hľadať podobnosti s Chomského postojmi - a komunikačno-

politologickým súvislostiam európskej integrácia sa Habermas venuje v eseji K ústave Európy. Toto je 

len vyznačením možnej hutnejšej línie skúmania, ktorá sa zo širokého poľa autorových teoretických 

referencií ponúka u autorov, ktorých Roman Macháček uvádza. Na druhej strane by sa tým autor 

vzdialil od zámeru skúmať možnosti analýzy politických kampaní. Bolo by však pre čitateľa užitočné, 

keby autor jednoznačne formuloval, ktoré stanoviská u jednotlivých autorov prijíma.    

Bolo by dobré, aby autor rozkryl, akými vzťahmi sa pri analýze politických kampaní treba zaoberať. 

Práca je nazvaná „Konstrukce reality v mediální a politické komunikaci“. Aká realita vstupuje do 

mediálnej konštrukcie? Autor zmieňuje simulakrá. Bolo by výhodné, aby autor vyjadril svoje 

stanovisko k štádiám znakovej praxe, ktoré Baudrillard načrtáva vo vzťahu k realite. Akými spôsobmi 

sa mediálna politická realita dotýka reálnych praxí? Bolo by výhodné, ak by autor, pokiaľ sa zaoberá 

Mitchellovou prácou „Cloning terror“, vztiahol komunikačnú prax k pojmom mimo-diskurzívnych 

praxí. Autor uvádza tie, ktoré Mitchell označuje ako biokybernetické. Rozvinutím témy 

biokybernetiky by autor určite vedel nájsť paralely so situáciou ekonomickej a utečeneckej krízy. Na 

druhej strane sa druhá z nich stala aktuálnou až po prezidentských voľbách a ani prvá z nich 

v kampani nerezonovala. V kampani prevažovali historicky staršie témy, ktoré zrejme boli pre mladšie 

generácie nezaujímavé. Bol by som zvedavý či sa nezaoberajú aktuálnymi problémami zahraničnej 

politiky, v ktorých by sa mohli hľadať ozveny riešenia Benešovými dekrétmi. Bolo by zaujímavé 

uvažovať, akým spôsobom mení hyperrealita vnímanie problémov, ktoré Baudrillard zaradzoval do 

predošlých štádií simulakier; čo sa sčasti aktuálne prejavuje v prezidentových stanoviskách 



k utečeneckej kríze a opozícii voči nim. V nej sa sčasti prejavujú aj rôzne vzťahy k miestu. Emigrácia je 

niečo čo modernému nomádovi môže pripadať ako vpád zo zabudnutej histórie. 

Oceňujem, že autor rozoberá diskusiu o punkovom zobrazovaní Schwarzenberga, ktorú kriticky 

odmietal Bělohrádek. On zotrvával v modely reprezentácie a fetišizoval simulakrum, kdežto Horák 

trochu povrchne kritizoval z pozícií vrstvenia simulácií, ku ktorým mal prispieť Bělohrádek. Z ich 

diskusie však unikol fetiš. Možný spor oň by mohol ukázať základy ich odlišných stanovísk. Autor 

práce vníma punkový štýl kandidátovej kampane neutrálne a strategicky.  

Neutralita však celkom nezhoduje s Mitchellovým chápaním ideológií obrazov, v ktorej by stratégia 

mohla byť ukotvená. Stálo by za to uvážiť rolu punku v minulom režime. Neviem, či názov kapitoly 

6.1.2. „Scharzenbergův kult jako volební simulakrum“ zodpovedá Bělohradského alebo autorovmu 

stanovisku, ale bolo by dobré uvážiť, že fenomén kultu je veľmi starý a aj pojmovo predchádza 

modernému chápaniu simulakra. V takejto analýze by sa tiež mohli uplatniť Flusserove komunikačné 

štruktúry, ktoré autor rozoberá na inom mieste. Pri fenoménoch kultu a zobrazeniach punku by stálo 

za to uvážiť, nakoľko pri nich zohráva rolu Schwarzenbergove spojenie s Havlom. 

Autor vo svoje práci obšírne rozoberá pojem ideológie, pozornosť venuje aj role obrazov v ideológii 

a naopak. Nedostatkom je, že už nenachádza dostatočný priestor na rozbor ukázaných problémov 

v politickej reklamnej časti kampane, na ktorý si pripravoval priestor analýzami reklamy podľa 

Williamsonovej. Na druhej strane sa k problému dostane pri pojme simulakra. Autor načrtáva širokú 

paletu pojmov súvisiacich s ideológiou, ktoré by mohli poskytnúť rôzne postupy analýz. Práca má 

teda syntetický charakter a prináša dobrú prehľadovú hodnotu. Je vidieť, že sa autor podľa možností, 

ktoré dáva diplomová práca, snažil vyhnúť povrchosti tak, že sa k viacerým pojmov opakovane vracia. 

Určité ťažkosti prezrádza štruktúra práce, názvy kapitol niekedy málo zodpovedajú ich obsahu. 

Niektoré kapitoly bolo možné vynechať, iné rozvinúť. Pokiaľ sa autor obšírnejšie venoval 

Frankfurtskej škole, bolo by vhodné zahrnúť do práce jej súčasnú reflexiu, a zhodnotiť rolu kultúrnej 

unifikácie v súčasnej štruktúre médií. Autor by tu mal zhodnotiť rolu bezprostrednej komunikácie, 

eventov, blogerizmu... Ak si pre tento problém autor otvoril priestor sledovaním Flusserových analýz, 

mohol by pred tým eventuálne uvažovať o tom, ako sa kombinuje amfiteátrový diskurz so súčasnými 

sieťovými dialógmi. 

 Väčší rozsah práce, otvorených problémov a pojmov, ktoré ich reflektujú, spôsobujú, že autor 

miestami skĺzava k trochu populárnejším či zjednodušujúcim generalizáciám a zhrnutiam. Na 

jazykovej úrovni je práca dobrá. Autor si touto prácou otvoril priestor pre budúce analýzy politických 

kampaní. Uspokojivé splnenie takejto úlohy by si do budúcna vyžadovalo väčší priestor než, aký 

poskytuje diplomová práca. Dobrý prehľadový charakter jeho práce by eventuálne mohol umožniť 

iným analytickejšie zamerať vlastné práce. 

Navrhujem, aby autor na obhajobe ukázal ako by konkrétne využil koncepcie v práci obsiahnuté pri 

analýze kampane – prosím ho teda, aby prezentoval širšiu analýzu prezidentskej kampane. V prípade, 

že bude pre komisiu prijateľná, navrhujem prijať prácu k obhajobe a predbežne navrhujem známku 

medzi jedna a dva. 

V Prahe, 26.1.2016         Tomáš Kladný 


