
        Posudek vedoucího diplomové práce Bc. Vojtíškové Michaely 

Diplomová práce Bc. Michaely Vojtíškové nese název – Obraz volby amerického 

prezidenta v r. 2016 v českých médiích. Napsána je na 65 stranách textu. Práce 

má logickou, ucelenou strukturu, skládá se z 1. Úvodu (2 s.), 2. – 5. kap., ty tvoří 

teoretickou část, obsahem které je problematika masových médií a jejich vlivu, 

dále média a politika (21 s.), 6. – 7. kap., ty tvoří praktickou část práce – Rozbor 

denního tisku (18 s.), Analýza televizního zpravodajství (19 s.),  Závěru (2 s.) a 

Seznamu použitých informačních zdrojů.  

Diplomantka si zvolila zajímavé a v posledních letech velmi aktuální a do jisté 

míry i módní téma – mediální obraz konkrétního politika, nebo politické strany 

apod. Autorka si zvolila, s ohledem na nedávné (listopad 2016) volby 

amerického prezidenta, mediální obraz volby amerického prezidenta v českých 

médiích.  Význam tématu vzrostl i ve světle blížících se prezidentských voleb 

v naší republice. 

V teoretické části se autorka na základě studia odborné literatury zaměřila na 

problematiku vzniku, vývoje, fungování, vlivu a účinků masových médií, což se jí 

mělo stát teoretickým základem a východiskem pro zpracování praktické části. 

V praktické části, která je hlavním cílem a těžištěm diplomové práce provádí 

autorka analýzu mediálního obrazu amerických prezidentských voleb v České 

republice ve vymezeném časovém úseku (7. 11. – 13. 11. 2016), tedy v období 

těsně před volbami – těsně po volbách. Analýza má dvě části, první je zaměřena 

na televizní hlavní zpravodajské relace TV Nova (Televizní noviny)a České 

televize (Události), druhá pak na deníky MF Dnes, Hospodářské noviny a Právo. 

Autorka v závěru obou částí analýzy poměrně zdařile uvádí závěry, ke kterým 

došla a formuluje určité obecné závěry. V závěru DP práce diplomantka správně 

naznačuje možnosti využití dané práce ve výuce. 

Po formální stránce, diplomová práce splňuje požadavky na tento typ prací. 

Diplomantka prokázala ve své diplomové práci zvládnutí základů vědecké práce 

a hlubší zájem o zkoumanou problematiku. 

Závěr: Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce 

v příslušném oboru. 

Otázka k obhajobě : 1. Pokuste srovnat mediální obraz volby amerického 

prezidenta v r.2016v ČR s mediálním obrazem probíhající volební kampaně 

v prezidentských volbách u nás. 



 

V Praze 18. 12. 2017                                                   PhDr. Stracený Josef, CSc. 

 

 


