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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Práce si klade za cíl zanalyzovat vyobrazení kubánské krize v roce 1962 na stránkách dvou významných deníků 
ze zemí účastnících se tohoto střetnutí. Ta měla poskytnout bližší pohled na odlišnosti mezi jejich pozicemi 
vzhledem k odlišným ideologickým a politickým východiskům obou periodik, ale zároveň zohlednit širší 
soudobý vnitropolitický a společenský kontext. 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Kolegyně se rozhodla uchopit téma prostřednictvím komparativní mediální analýzy, což je vhodné metodické 
východisko pro výzkum daného tématu, i když ne zcela jednoduché. Přestože se práce nepouští do podrobnějšího 
rozboru metodologie, ke které se hlásí, disponuje základní konceptualizací a analytická část textu celkově působí 
uspořádaným a ujasněným dojmem, stejně tak jako celková struktura práce. Na bakalářskou úroveň se zdá 
teoretické a metodologické ukotvení dostačující. Díky tomu, že se při hledání souvislostí autorku neomezuje 
pouze na ústřední na politiku zaměřenou linii, která je vyčerpávajícím způsobem zpracována v dostupné 
literatuře, ale obrací se i k tématům a rovinám mimo ní, podařilo se jí vykreslit barvitě obraz doby předmětných 
dnů. Práce tak působí svěžím a čtivým dojmem. Zároveň však tímto způsobem dokázala obohatit svoji analýzu a 
využít potenciálu novin jakožto zdroje. K primárním zdrojům jinak přistupovala kriticky, nacházela v nich při 
svém postupu hlubší variabilitu a překonávala tak prostou interpretaci prizmatem soupeřících ideologií. Autorka 
zároveň využila dostatečné množství sekundárních zdrojů ruské, české i anglojazyčné provenience. U úvodní 
historické kontextualizace se práce možná až příliš opírá o několik základních, především ruských zdrojů, 
celkově však dostává nárokům na tuto úroveň studia kladeným. Za uváženou by případně stála revize 
výzkumných otázek, které do jisté míry představují pouhý nástin chronologického postupu samotného výzkumu, 
práce samotná na ně potom odpovídá daleko propracovanějším způsobem. 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
V této oblasti je možné vymezit hlavní kritické body. Práce si rozhodně zasloužilá důkladnější jazykovou 
korekturu. Ač je celkový jazykový projev autorky stylisticky na nadprůměrné úrovni, občasné překlepy, 
nevhodné výpůjčky z jiných jazyků a špatně zvolené výrazy ho trochu sráží. Problematické je též formátovaní 
odkazů na zdroje, které sice naznačuje normu Chicago ve variantě poznámek pod čarou, v celé práci však 
nenalézáme křestní jména autorů a bylo by možné upozornit na další nepřesnosti.  
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
 Práce celkově působí dobrým dojmem, je zajímavá a poměrně originální. Autorka prokázala schopnosti 

konzistentního analytického myšlení a kritické práce s primárními zdroji v různých jazycích. Výsledky jejího 
výzkumu jsou díky tomu přínosné, i když se v práci nachází nedostatky spíše formálního charakteru. 

 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
1. Práce se v jádru analýzy (klíčových dnů října 1962) zaměřuje především na reprezentaci a hodnocení 
vedoucích představitelů USA a SSSR. Jakým způsobem byla vyobrazována postava Fidela Castra jakožto aktéra 
těchto událostí? 
2. Dokázala byste zhodnotit, do jaké míry dávaly oba deníky prostor přímým vyjádřením politických činitelů, 
ostatních aktérů a do jaké míry generovaly obsah samy?  
3. Liší se výsledky toto srovnání mezi Pravdou a The New York Times? 
 
  



6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (A-F): B 
 
 
Datum: 9.6.2020        Podpis: PhDr. Jiří Kocián  
 
 
 
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. 
 
 


