
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta sociálních věd 

Institut mezinárodních studií 

PROTOKOL O HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

(Posudek vedoucího) 

 

Práci předložil(a) student(ka): Vladimír Moravčík 

Název práce: Vnímání hrozeb v severoatlantickém prostoru: Mediální obraz terorismu v USA a západní Evropě 

 

Vedoucí práce (u externích vedoucích uveďte též adresu a funkci v rámci instituce): 

Jan Hornát 

 

1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Práce se věnuje otázce vnímání teroristických hrozeb. Tvrdí, že samotné vnímání hrozby vychází ze 

strategického kultury dané společnosti a zároveň ji zpětně formuje. Z této perspektivy je v práci nahlíženo na 

údajné odlišnosti ve vnímání terorismu v USA a v západní Evropě. Výzkumná otázka vychází z děl Reese a 

Hamptonové, kteří tvrdí, že Evropa a USA mají odlišné strategické kultury, a proto i teroristické hrozby vnímají 

jinak a jinak na ně politicky reagují. Jak sám autor tvrdí, „Tento rozdíl je pro pracovní hypotézu klíčový, jelikož 

se od něj dále odvíjí odlišná strategická kultura a strategické uvažování, jak teroristické hrozbě čelit a jak 

terorismus potírat.“ (str. 2). Ve své práci chce Vladimír Moravčík „Za pomoci aplikace teorie rámování 

(framing) na vybraná média identifikovat kontexty, v nichž bylo o problematice terorismu v USA a západní 

Evropě referováno.“ Tento postup by mu měl pomoci stanovit, „zdali kontexty (rámce) identifikované ve 

vybraných médiích odpovídají rozdílům ve vnímání teroristické hrozby popsaných v pracovní hypotéze.“ (str. 3). 

 

V práci postupuje systematicky a nejprve představí metodologii (framing) a teoreticky se zaměřuje na „účinky 

mediální komunikace“ a posléze v teoretické rovině představuje strategickou kulturu USA a evropských států 

(přičemž přihlíží k nuancím a odlišnostem napříč Evropou). Kapitoly 3 a 4 jsou již empirickými částmi, kde 

analyzuje rámování teroristických hrozeb v denících The New York Times a The Guardian. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

V práci je kvalitně rozpracovaná teoretická a metodologická část. Autor poskytuje základní orientaci 

v teoretických přístupech k roli a účinkům mediální komunikace (agenda-setting) a představuje generické rámy, 

které následně využívá pro interpretaci a analýzu novinových článků. První dvě kapitoly jsou sepsány 

systematicky a jejich argumentace je solidní. Problém však nastává s operacionalizací, resp. v empirické části 

práce. Ačkoliv se práce zabývá vnímáním hrozeb v „západní Evropě“, jako reprezentativní médium je vybrán 

britský The Guardian – z evropských zemí je však právě ta britská strategická kultura „nejbližší“ té americké, a 

tak je problematické ji považovat za zástupce západní Evropy v kontextu odlišnosti vnímání hrozeb. Vzorek 

jednoho média z každé strany Atlantiku taktéž snižuje výpovědní hodnotu celé práce (vzhledem k rozsahu Bc. 

práce je však tento postup částečně pochopitelný). Analýza obsahu článků pak vesměs spíše poskytuje rámování 

teroristických útoků jako takových nežli vnímání teroristické hrozby. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Práce je psaná jasným jazykem a logicky strukturovaná. V práci se však objevují občasné překlepy a chyby 

(např. str. 13: Spojené státy psané s malým „s“; str. 15 „After the Attacs“; str. 30 „dopadu dopad“). Poznámkový 

aparát je sjednocený a grafická úprava odpovídá formě Bc. práce. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Za silnou stránku práce považuji teoretické a metodologické ukotvení, u kterého autor prokázal, že se 

v teoretických debatách relativně orientuje a nastudoval je předtím, než je aplikoval (často se totiž u Bc. prací 

setkáváme s opačným přístupem, tedy tím, že studenti nejprve sepíšou práci a až na konec se snaží dohledat 

teoretické ukotvení – na pracích je to samozřejmě pak poznat). Za slabou stránku, považuji empirickou část, 

která se dle mého čtení zaměřuje na poněkud jiný problém (tedy spíše rámování útoků samotných), než je 



stanoven výzkumnou otázkou a jejíž výpovědní hodnota je snížena omezeným množstvím analyzovaných médií. 

Autor dále mohl více vysvětlit, jakým způsobem rámy ve vybraných textech hledal a jak vůbec k výběru článků 

přistupoval – byl to náhodný výběr, či byly použity specializované aplikace na vyhledávání klíčových slov 

apod.? I přes tento nedostatek autor v závěru konstatuje, že „Z provedené analýzy tedy vyplývá, že ve vybraných 

médiích je možné vypozorovat rozdíly v uvažování o hrozbách v obou regionech, tak jak je popisuje Rees a 

Hamptonová.“ (str. 30). Dále poskytuje i vlastní reflexi problematiky: „Přesto, že spolu oba regiony při potírání 

terorismu spolupracují, bližší pochopení rozdílu ve vnímání této hrozby je pro budoucí pokračování efektivní 

spolupráce klíčové.“  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 

1. Podle jakého klíče jste vybíral články k analýze/citaci? 

2. Změnilo se vnímání teroristické hrozby po tzv. migrační krizi? Nepřiblížila se v tomto ohledu 

Evropa více Spojeným státům (a to i vzhledem k tomu, že Vaše základní teoretická literatura – 

Rees a Hamptonová – je z let 2006 a 2013?) 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Práci navrhuji k obhajobě a komisi doporučuji na základě průběhu obhajoby udělit známku B či C. 

 

Datum:         Podpis: Jan Hornát v.r. 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


