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Slovní hodnocení
Diplomant předkládá k obhajobě poměrně zdařilou práci věnovanou analýze českého mediálního
obrazu v období tzv. tiché intifády. Volba aktuálního a vysoce politicky konfliktního tématu klade na
autora práce vysoké nároky, nicméně diplomantovi se podařilo se s tímto poměrně šikovně vyrovnat.
Práce se skládá z teoretické části, metodologické části a analytické části (v obsahu je chybné číslování
kapitol).
Teoretická část je rozdělena na tři pod-části: první je věnovaná historii izraelsko-palestinských vztahů,
druhá teorii vlivu médií na válečný konflikt a třetí teorii sociální a mediální konstrukce reality.
Historická část se dominantně opírá o publikace Marka Čejky, nicméně nechybí i citace dalších zdrojů.
Při výběru zdrojů i popisu vývoje je patrná jistá mírná tendenčnost k propalestinskému vnímání historie
konfliktu, například na str. 14 při líčení jednání v Camp Davidu mezi Jásirem Arafatem a Ehudem
Barakem není zmíněno Arafatovo odmítnutí Barakových nabídek, druhá intifáda je odbyta odstavcem,
není zmíněna vlna útoků sebevražedných atentátníků (str. 15), vítězství Hamázu ve volbách, rozkol
mezi Palestinci, nástup Mahmůda Abbáse. Na druhé straně lze brát ohled na skutečnost, že historie
izraelsko-palestinského konfliktu nebyla hlavním tématem předkládané bakalářské práce.
Druhá část podává stručnou teorii vlivu médií na válečný konflikt. Za poměrně problematickou považuji
třetí část věnovanou teorii sociální a mediální konstrukce reality, kde se autor opírá o Slovník mediální
komunikace Ireny Reifové, ačkoli formálně cituje Bergera a Luckmanna. Osobně mi souvislost mezi
teorií Bergera a Luckmanna v Sociální konstrukci reality a mediální manipulací nepřijde vůbec
přesvědčivá, už jenom proto, že popisují vznik institucí. Vůbec celá kapitola je poněkud zkratovitá, první
odstavec věnovaný Bergerovi s Luckmannem, druhý Baudrillardovi a třetí mediálnímu užití stereotypů.
V metodologické části autor definuje jako svou hlavní metodu kvantitativní obsahovou analýzu. Autor
poměrně dobře ovládá teoretické základy této metody. Obsahovou analýzu chce student využít
k testování tzv. „objektivity“ zpravodajství. Tu definuje jako:
1. vyváženost,
2. komplexnost,
3. stejný prostor pro obě strany.
V analytické části pak autor testuje následující hypotézy:
H1 – hypotéza o větším prostoru pro oficiální zdroje izraelské strany konfliktu,
H2 – hypotéza o větší četnosti informací zprostředkovaných agenturami,
H3 – hypotéza o větším prostoru věnovaném izraelským obětím a jejich větší personifikaci oproti
palestinským obětem,
VH2 – hypotéza o větší referenci na holocaust než na nakbu.

Závěr
Autor prokázal poměrně velkou schopnost napsat interdisciplinární text, ve kterém propojí historické
a politologické poznatky ze znalostí empirických výzkumných metod (kvantitativní obsahová analýza).
S velkou rezervou tak splnil požadavky potřebné na obhájení bakalářské práce. Pokud by se autor chtěl
tématu dále věnovat, doporučoval bych mu:
1. Prohloubit reflexi nad tím, co rozumí tzv. „objektivitou“. Nejsem si totiž jistý, že nutnou
podmínkou kvalitního zpravodajství je vždy dávat stejný prostor pro obě strany konfliktu bez
ohledu na kvalitu zdrojů či širší kontext.
2. Autor by se měl seznámit se statěmi věnovanými objektivitě sociálně vědního poznání od Maxe
Webera. Ten rozlišuje vztažení se k hodnotám při konstrukci poznávacího předmětu a
oproštění se od hodnot (oddělení hodnocení a popisu situace) při prezentaci předmětu.
3. Také si nejsem jistý, zda je šťastné mluvit „o manipulaci“. Různé politické komunity vnímají a
prezentují takto politicky citlivé konflikty přes filtr svých hodnot, zkušeností a zájmů. Nejsem
si jistý tím, zda média jsou hlavním aktérem manipulace nebo pouze zprostředkovávají
„manipulaci“ ze strany konflikt hodnotících elit.
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