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

 

Bakalářská práce Mattea Perzolly zkoumá reprezentaci a reflexi protestní hladovky vězněných 

příslušníků severoirské polovojenské organizace IRA (Sands a spol.) v roce 1981 v dobovém britském 

tisku. Autor zvolil nosné téma se zajímavým badatelským potenciálem, ovšem při povážlivé absenci 

standardního rozboru současného stavu bádání o zvoleném problému není zřejmé, co v tomto směru 

bylo již zkoumáno a publikováno a v čem případně autor spatřuje původní příspěvek své práce.    

Výzkumná otázka je formulována poměrně obecně: „jak se britský tisk postavil k protestní hladovce 

severoirských vězňů“ [úvod – NB předložený výtisk není stránkován], důvody a cíle takto 

postaveného tázání autor bohužel dále vůbec nerozvádí – co je zde probléme a proč? (na okraj – 

v abstraktu je cíl práce charakterizován zkresleně jako „kvalitativní analýza hladovky“).  

 

V praxi však tento výzkum („aplikační část“) dostává jen omezený prostor, rozsahově dvojnásobná je 

část souhrnně (a nepřesně) nazvaná jako „teoretická“, v níž se autor věnuje historickému a politickému 

kontextu zkoumaného problému a představuje jeho možné interpretace, ovšem nelogicky v opačném 

pořadí.  

 

Za hlavní autorův závěr je (nejspíše) možné považovat zjištění, že britský tisk, respektive jeho 

zkoumaný výsek, tedy hlavně deník The Times, o hladovce referoval způsobem, který rámcově 

korespondoval s pozicí britské vlády a hladovkáře a obecněji republikánské organizace reprezentoval 

primárně jako nelegitimní antagonisty britského státu (moje parafráze).      

 

 

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

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

 

Zvolené téma je badatelsky nosné a umožňuje nenormativní, deskriptivně-kategorizující přístup, tak i, 

jako náročnější volbu, kriticky laděnou analýzu role tisku při formování veřejného obrazu severoirské 

hladovky. Předložená práce však má bohužel příliš mnoho problémových míst, než aby tomuto 

příslibu mohla dostát. Úvod z nejasného důvodu věnuje 4 z celkem 7 odstavců irským dějinám 19. 

století (proč je to zapotřebí? Je udržitelná redukce důvodů pozdějšího rozhodného odmítání“ unie 

s Británií ze strany Irů na Velký hladomor v polovině 19. století?), neobsahuje ale potřebné 

zdůvodnění výzkumné otázky ani vysvětlení struktury práce. O chybějícím zhodnocení stavu bádání 

již byla řeč, zčásti jej, uznávám, nahrazuje přiblížení akademické reflexe severoirského konfliktu, 

protestní hladovky a věznice The Maze v částech 2.1-2.3.  Tyto části práce jsou zajímavé, ovšem 

zatížené takovými jazykovými problémy, že jsem si na řadě míst kladl otázku, zda autor vůbec rozumí 

tomu, co píše, a zda tyto pasáže nebyly vzhledem ke zkušenostem a možnostem studenta pojaty příliš 

ambiciózně.  Kapitola 2 je vzhledem k cílům práce neúměrně dlouhá a její části by bylo vhodnější 

řadit opačně, tedy od výkladu (2.4 a dále) k interpretaci (2.1-2.3). Záhadou je pro mě naprostý 

nesoulad mezi názvem a obsahem podkapitoly 2.6.  

 

 



 

 

 

 

Největším problémem stěžejní 3. kapitoly není to, co obsahuje (výklad by bylo vhodné lépe 

strukturovat, i pomocí mezititulků), ale to, co zde chybí. Postrádám byť jen náznak představení 

metodologie práce, odkazy na metodologické příručky či texty, které po metodologické stránce autora 

inspirovaly, klíče k výběru analyzovaných titulů (ani o které tituly nakonec jde) a postupu pří 

vyhledávání textů (nastavení filtru v databázi), práci s nimi. Jakkoli se jedná o kvalitativní analýzu, 

základní kvantitativní vyjádření by též bylo velmi ilustrativní. 

 

Zvolený druh výzkumu vyžaduje mnohem větší míru systematičnosti a rigoróznosti, než jakou autor 

prozatím prokázal. Jeho výklad je neúměrně jednostranně postaven na provládním deníku The 

(London) Times, poznámkový aparát dokonce obsahuje pouze odkazy na tento list, ačkoli vlastní text 

cituje i deníky jiné.  Je opravdu možné považovat The Times za reprezentativní pro celou „krajinu“ 

celostátních deníků? Tato nevyváženost v důsledku neumožňuje (jinak než nahodile) identifikovat a 

adekvátně doložit možné rozdíly v postojích jednotlivých titulů s ohledem na jejich politickou 

orientaci, ani případné posuny jejich stanovisek v čase. 

 

Závěr práce je minimalistický. Jeho první část se vrací k zjištěním z předchozí kapitoly, avšak 

odvolává se opět pouze na The Times (proč?), druhá část předkládá několik postřehů ze sekundární 

literatury, které ale nejsou v práci vždy dostatečně doloženy.  

 

 

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

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Nerad konstatuji, že jazyková úroveň práce je otřesná, místy tragikomická (co jsou „hladové údery“ – 

2.3, novotvar „nesamoživný“ – K3, „smrt hladových stávek“ či „křehké zpravodajství“ – tamtéž). Ne 

vždy je sdělení srozumitelné (K3 – „Hlavní zpravodajství Sandsova zvolení vydalo článek „Vedoucí 

představitelé strany diskutovali o vítězném průzkumu [NB evidentně chybný překlad slova poll] vězení 

Maze“ a příběh se uskutečnil“). Mezi časté nedostatky patří chybné koncovky (2.1: „vězni patřící 

k organizacím propagující příměří“), chybné překlady a výrazy (2.1: únik místo útěk; „ministr 

zahraničí pro Severní Irsko“; 2.3: agency nesmyslně přeloženo jako „agentury“; 2.2: nesmyslné „oddíl 

Irska“ namísto „rozdělení Irska“ ) - některé pasáže tak působí, jako by autor použil zastaralý překladač 

(jakém smyslu gaelské oživení „vybojovalo kulturu politického antagonismu“?; zcela nejasné sdělení 

první věty v části 2.3 atp.) – překlepy („vláda v Stormnonte“  - 2.4) a chyby v psaní velkých/malých 

písmen.  

 

Poznámkový aparát je s výhradami dostačující v kapitole 2, avšak nedostačující v kapitole 3, kde řada 

potřebných odkazů na citované novinové články chybí. Jeho zpracování (kolísající formát jednotlivých 

záznamů, často chybějící stránkování, a to i u přímých citátů – např. pozn. 17, 18 a dále celá část 2.2) 

je naprosto nekonzistentní. 

 

 

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

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Viz oddíl 2. Autor zvolil nepochybně zajímavé téma se slibným potenciálem, který se mu ale 

nepodařilo naplnit. Závažné nedostatky v celém výzkumném projektu i jeho zpracování poukazují 

na nedostatečnou komunikaci studenta se školitelkou. 

 

  

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: 



 

Předloženou práci v současné podobě bohužel nemohu doporučit k obhajobě. Při jejím přepracování 

by se autor měl zaměřit především na 

- doplnění úvodu práce: vysvětlení jejích cílů a struktury, doplnění stavu bádání/rozboru literatury  

- rozšíření a systematizaci kapitoly 3, doplnění vysvětlení použité metodologie, zpřehlednění 

prezentace zjištění. Ke zvážení je analýzu postavit explicitně na komparativním půdorysu, např. 

v matici provládní/opoziční, broadsheet/tabloid  

- úměrné zkrácení kapitoly 2, zvážit odlišné řazení jejích částí; revize podkapitoly 2.6 

- rozšíření závěru  

- důkladná jazyková korektura práce, zejména akademicky náročnějších pasáží 

- doplnění poznámkového aparátu a sladění formátu odkazů  

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA:  

 

Bakalářskou práci Mattea Perzolly v současné podobě bohužel nemohu doporučit k obhajobě. 

Doporučuji, aby autor od obhajoby odstoupil a práci v součinnosti se svou vedoucí a se zohledněním 

výše uvedených připomínek přepracoval. 

 

 

 

Datum: 27. 8. 2019        Podpis: 

 
 


