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

 

Práce zkoumá mediální prezentaci terorismu v USA a ve Velké Británii na příkladu dvou 

mainstreamových deníků The New York Times a The Guardian. Snaží se ukázat, že terorismus byl 

v americkém případě rámovaný jako vnější hrozba, zatímco v britském případě jako hrozba vnitřní, 

což odpovídá obecnému tvrzení o transatlantických rozdílech v chápání terorismu v odborné literatuře. 

Cíl práce je jasně stanoven, byť není úplně jasné, jak přesně se promítá do metody výzkumu. 

 

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

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

Práce se zabývá relevantním tématem, které je nicméně poměrně dobře prozkoumané. Práce také 

nepřináší nic nového, jen potvrzuje na velmi úzkém výběru dat již známá fakta. I tak lze ocenit jasnou 

teoretickou a metodologickou ukotvenost. Výběr zkoumaných deníků dává smysl – jde o srovnatelné 

publikace s podobným ideologickým zaměřením. I když autor ukazuje značnou neznalost, když tvrdí, 

že ideologicky je Guardian vzdálený T. Blairovi (labourista) podobně jako New York Times G.W. 

Bushovi (republikán) (s. 3 a 22). 

 

Z metodologického hlediska není v práci nicméně jasně zdůvodněn časový rámec výzkumu. Sice je 

zřejmé, že jde o období následující daný útok, není ale jasné, jak je dané období dlouhé a proč. Navíc 

v práci chybí diskuse nad tím, jak může výsledek ovlivnit fakt, že útok v USA se odehrál před útoky 

v Madridu a v Londýně. Autor by se k těmto otázkám měl vyjádřit během obhajoby. 

 

Přesvědčivost odpovědi dále snižuje nejasná vazba identifikovaných rámů s výzkumnou otázkou. Jak 

přesně se pět generických rámů, které autor představuje na s. 8-9 a dále v textu se k nim vrací, promítá 

do odpovědi na otázku, jestli je terorismus chápaný jako vnitřní nebo vnější hrozba? Popravdě jasnou 

vazbu na první pohled nevidím a v práci jsem ji také nenašel. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 
literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Z jazykového hlediska by si práce zasloužila ještě pár přečtení. Objevují se nejasnosti překladového 

typu: Co přesně je „Diskurs framů“, který se objevuje v nadpisu kapitol 3 a 4? Nejsem si také zcela jist 

použitím termínu „strategická kultura“ (např. s. 11) a do jaké míry se skutečně vztahuje k tomu, co 

v dané kapitole autor popisuje. Vůbec není jasné, co autor míní spojením „válčený charakter“ (s. 12), 

ani proč používá název „Německá spolková republika“, který najdeme maximálně v učebnicích 

vydaných za minulého režimu. 

 

Z formálního hlediska by bylo záhodno řadit seznam zdrojů podle příjmení autora, nikoli podle 

křestního jména. 

 



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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
  

Celkový dojem z bakalářské práce není v zásadě špatný, i když výše zmíněné nedostatky brání, aby 

byl lepší. Téma ani zpracování není originální. Sympatická je ale snaha autora postavit jasnou 

výzkumnou otázku na relevantní literatuře a jasné metodologické ukotvení, i když tady je do příštích 

prací co zlepšovat. 

 

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

  

Během obhajoby by mohla autor kromě otázek uvedených výše odpovědět i na následující otázku: 

1. Do jaké míry byly noviny v daném případě skutečně těmi, kdo nastoloval agendu? Nesvědčí 

výsledek výzkumu spíše o tom, že jak New York Times, tak i Guardian jen převzaly rámování 
připravené politiky? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA: 
 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou C. 
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