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 Výzkumná otázka, 
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 Teoretický 
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30 27 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 37 

Celkem  80 74 
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kritéria 

   

 Zdroje 10 10 
 Styl 5 5 
 Formální kritéria 5 5 

Celkem  20 20 
    
CELKEM  100 94 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Předložená práce usiluje o konceptuální dekonstrukci a redefinici termínu mírové 
novinařiny (peace journalism). Z této normativní a analytické perspektivy následně 
nasvěcuje případy českého zpravodajství konfliktů na Kypru a Náhorním Karabachu, 
v obou případech po ukončení jejich horké fáze. 

Ze strukturního hlediska práci otevírá nestandardně, ale odůvodněně metodologická 
kapitola – která ovšem nezahrnuje research design empirické analýzy ani hypotézy, 
které jsou začleněny níže do jejího úvodu –, následovaná hned několika teoretickými 
kapitolami. Snahou autora je uceleně pojmout koncept mírové novinařiny a provést 
jeho redefinici zejména tak, aby byla posílena analytická stránka konceptu. 
Argument je zde jasně zacílený, dobře strukturovaný a podložený relevantní a s 
jistotou uchopenou odbornou literaturou k tématu. Místy není zřetelná provázanost 
jeho jednotlivých částí – např. závěry kapitoly věnované konfliktu směřují zdánlivě 
především k normativnímu závěru, že novináři by mohli těžit z odborného 
analytického toolboxu a pouze dílem potom teoreticky, skrze koncept tranformace 
konfliktu, podkresluje empirickou analýzu. Dichotomie válečné a mírové novinařiny 
se nezdá být dána pouze situací ve fázi konfliktního cyklu, ale také dispozičně, a 
není v tom případě bezprostředně zřejmé, zda je skutečně překonána přijetím právě 
teoretických východisek transformace konfliktu (s. 58).  

Autor v teoretické části nicméně obecně úspěšně rozvíjí základní teze a provádí 
rekonstrukci konceptu mírové novinařiny, který mu následně slouží jako normativně 
analytický vantage point pro empirickou analýzu. Zde ustupuje od původně v 
projektu přislíbené CDA k obsahové analýze. Tento krok je nicméně obhájen a po 
metodické stránce práce jasně stanovuje techniky analýzy, kategorizace a alespoň 
zčásti i archiv zkoumaných výstupů. Podrobně jsou popsány zdroje zpravodajství v 
obou případech, není ovšem bezprostředně jasné, jak byly z celkového korpusu 
článků vyhledaných podle stanovených kritérií následně vybrány n podrobené 
kvalitativní analýze, které podle autora tvořily ca. 10 % celku. (Spíše stranou, bez 
dopadu na prováděnou analýzu, lze ponechat opominutí členství ČR v Minské 
konferenci OBSE, zahrnutí Arménie mezi prioritní země transformační politiky nebo 
historickou roli agentury Epicentrum při zpravodajství konfliktu v Náhorním 
Karabachu v jeho horké fázi při diskusi relativního ne-/významu obou konfliktů z 
hlediska českého veřejného zájmu.)  S touto výhradou lze nicméně výsledky analýzy, 
které jsou velmi dobře zpracovány a zároveň podrobeny patřičné kritické diskusi, 
považovat za spolehlivé a provázané s teoretickou částí práce. 
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Vedlejší kritéria: 

Z formálního a stylistického hlediska je práce psána živým stylem, zároveň však 
vykazuje velmi vysokou úroveň akademického zpracování. 

Celkové hodnocení: 

Předložená práce je úspěšným pokusem o dekonstrukci a rekonstrukci konceptu 
mírové novinařiny z pozice na pomezí mediálních a mírových studií, který následně 
slouží ke kritickému zhodnocení českého zpravodajství ve dvou případových 
studiích. Navzdory dílčím nedostatkům považuji práci mimořádně kvalitní zpracování 
neotřelého tématu. 

Výsledná známka: A 
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In	Prague,	28	March	2016	

	

	

TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN:	

	

Dear	Madam,	Sir,	

	

I	have	known	Denisa	Eštoková	in	my	capacity	of	an	internal	reviewer	of	her	diploma	thesis	on	the	alliance	system	in	the	

Middle	East.	 In	my	review,	 I	appreciated	above	all	 the	breadth	and	depth	of	 the	empirical	knowledge	of	 the	regional	

history	 and	 current	 politics	 that	 Denisa	 was	 able	 to	 accumulate	 and	 present	 in	 clear	 and	 ordered	 form.	 Given	 the	

distance	from	the	region	and	the	 limited	offer	of	courses	on	either	the	history	or	contemporary	affairs	of	 the	Middle	

East	at	the	study	programme	at	the	Charles	University	that	Denisa	was	enrolled,	demonstrating	such	command	of	the	

relevant	issues	in	itself	was	a	rather	extraordinary	effort.	Moreover,	the	course	provided	her	with	both	theoretical	and	

methodological	 fundamentals	 that	 she	can	benefit	 from	 in	 further	Ph.D.	 studies.	Therefore,	 I	am	glad	 to	 recommend	

Denisa	for	a	postgraduate	programme	in	Turkey	where	she	could	build	on	the	knowledge	she	has	gained	so	far;	and	the	

methodological	skills	she	has	mastered.	

	

	

Sincerely,	
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In Prague, 8 March 2016 
	
	
To: CEFRES 
 
Dear Madam, Sir, 
 
I have known Jakub Záhora in my capacity as an assistant professor and academic fellow at the Faculty of Social 
Sciences, Charles University. Jakub first attended a master’s course on critical perspectives on terrorism that I teach. He 
was among the best students in the class, and therefore I was glad to later become a supervisor of his Ph.D. thesis. He 
impressed me as a brilliant and diligent student with keen interest in critical security studies and a solid grasp of the 
foundations of the Poststructuralist school of theorising world politics. It was my own interest in and influence by Foucault’s 
genealogy and governmentality investigations that encouraged Jakub to ask me to become his thesis supervisor, and 
since then, I have had the pleasure to discuss with him, on numerous ocassions, his ideas and progress of his research. I 
supported Jakub when he decided to gain a second master’s degree at SOAS to further deepen his understanding of the 
complexities of Israeli local politics and situate it against the broader regional and historical context. And I was glad to see 
that on his arrival, he soon became involved in our department’s collaborative academic activities including both teaching 
and research in the newly founded Deutsch Security Square research centre promoting the intellectual legacy of Karl 
Deutsch. Recognising his research potential, the university also awarded Jakub with a junior research grant that I was glad 
to participate in as a supervisor, and which, among other, allowed him to conduct research and field work in Israel. 
 
I am convinced that Jakub would put to a good use the experience that he would get in CEFRES‘ inspiring environment 
and equally so that he could substantially contribute to the debates here pertaining to the issues related to the everyday 
experiences of spaces as one of CEFRES‘ research priorities, given the focus of his Ph.D. research on the social 
production of space that diagnoses the linkages between micropractices of such production under the permanent state of 
exception with the macroperspective of neoliberal governmentality; and the interdisciplinarity of his research that is 
anchored in international relations and security studies but transcends the field’s narrow boundaries toward, in particular, 
the realms of human geography, etnography and political theory. 
 
Sincerely, 

 
 
Ondrej Ditrych, MPhil. (Cantab.) Ph.D. 
Assistant Professor and Coordinator, Deutsch Security Square 
Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague 

	

	

Ondrej	Ditrych,	MPhil.	(Cantab.)	Ph.D.	

Assistant	Professor	and	Head,	Deutsch	Security	Square	

Faculty	of	Social	Sciences,	Charles	University	in	Prague	


