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

 

Předložená bakalářská práce si klade za cíl odpovědět na otázku, do jaké míry zvolená britská média – The 

Guardian a The Telegraph ve svém zpravodajství a komentářích o pandemii Covid-19 využívala historické 

paralely se španělskou chřipkou a jejím transformačním dopadu na společnost a ekonomiku. Téma je časově 

ohraničeno obdobím prvního lockdownu na jaře 2020. Autor poskytuje velmi podnětný pohled na aktuální téma. 

 

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

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

 

Instrumentalizace historického narativu španělské chřipky britskými médii a její využití v období pandemie 

Covid-19 umožňuje nejen bližší vhled do stylu a obsahu zpravodajství o Covid-19, ale tato perspektiva nabízí i 

možnost analyzovat obecný fenomén využití historických paralel v mediálním prostředí. Práce tedy nabídla 

velmi nosné téma, stejně jako vhodnou metodu – obsahovou analýzu.  

Práce je logicky členěna, schází zde nicméně několik kontextuálních upřesnění (např. rozdílná výchozí situace 

obou médií), některá témata jsou rozvinuta pouze zkratkovitě, což vyvolává dojem nedotaženosti (viz např. 

definice kategorií na str. 11-12). 

Původnost práce byla ověřena. 

 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Po formální i jazykové stránce mám několik výhrad: 

1) Na četných místech chybí odkazy (zejména v úvodní částí str. 2, kde autor uvádí teoretické zdroje) 

2) Stylisticky je práce nevyvážená, jazyk kostrbatý, až nesrozumitelný. Objevuje se zde celá řada nic 

neříkajících tvrzení (viz str. 16, odst. 3, str. 19, odst. 4, apod.). 

  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Práce nabízí velmi zajímavé téma i metodu, bohužel ale neposkytuje hlubší a přehledný vhled do problematiky. 

Hlavní zjištění zohledňující trendy v poskytování informací (nerovnost a ekonomická transformace) by si 

zasloužila více pozornosti a podrobnější analýzu, stejně jako rozbor rozdílů mezi studovanými médii. Za slabinu 

práce také považuji jazykový styl. 

  

 

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

 

Navrhuji, aby se autor během obhajoby zaměřil na následující otázku:  

 

Do jaké míry se v obou médiích vyskytovaly také další roviny transformace/transformačních prvků obou 

pandemií (kulturní, politické)? 

 



6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 

Navzdory výše zmíněným nedostatkům doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení C. 

 

 

  

 

 

Datum: 4.6.2021        Podpis: 

 

 

 

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. 

 

 


