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

 

Práce se zabývá diskurzivní a obsahovou analýzou amerického tisku v období zabití generála Sulejmáního. 

V první teoretické části se autorka zodpovědně a komplexně věnuje teoretickému a metodologickému vymezení 

práce za využití klíčových autorit v oboru diskurzivní analýzy. Následuje praktická část, která spočívá 

v diskurzivní a obsahové analýze vybraných článků. V závěru pak autorka zasazuje nejdůležitější zjištění do 

kontextu vytyčených hypotéz, a to, že „editoriály předních amerických tiskovin prezentují Írán 

s orientalistickou předpojatostí“ a „… Orientalistická předpojatost se vyskytuje ve větší míře v článcích, které 

zabití generála schvalují a obhajuje v nich tak jednání elit.“ Tyto hypotézy mohly být zasazeny do širší 

akademické debaty ohledně role médií v americké zahraniční politice. Autorka mohla také podrobněji zdůvodnit, 

v čem přesně spočívá důležitost a význam takto formulovaných hypotéz.   

 

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

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

 

Téma práce je velmi náročné, neboť vyžaduje skloubení komplexního teoretického přístupu kritické diskurzivní 

analýzy s konkrétní událostí ve vícevrstevném kontextu. Tvůrčí přístup autorky spočívá především ve výběru 

originálního tématu a jeho relativně originálním metodickém zpracování. Argumentace je v práci na velmi dobré 

úrovni a podložená relevantními odkazy. 

 

Práce má logickou strukturu, po koncepční teoretické a metodologické části následuje sekce věnovaná analýze 

samotného korpusu článků. Samotná diskurzivní analýza tak může vycházet ze solidních základů. Z teoretického 

hlediska by práce v úvodní části mohla obsahovat ještě hlubší reflexi odborné debaty ohledně role médií 

v americké společnosti (chybí například alespoň zmínka o kritickém přístupu Noama Chomskyho v jeho 

Manufacturing Consent, což by se tematicky na tento případ poměrně hodilo).   

 

Tvrzení, že „ články tyto biasy používají zejména s cílem legitimizovat či ospravedlnit rozhodnutí tehdejšího 

prezidenta Donalda Trumpa na Sulejmáního vojensky zaútočit,“ není až tak překvapivé, respektive autorka by 

měla lépe vysvětlit, proč považuje za tak klíčové jej pomocí komplikované analýzy dokazovat. 

 

Z hlediska metodologie je práce velmi solidně vystavěna. Autorka pracuje s prameny a literaturou adekvátním 

způsobem. Práce neobsahuje přílohy. 

  

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Jazykový projev autorky je velmi dobrý, věty jsou formulovány jasně a precizně. Práci by pomohla trochu 

pečlivější redakce, autorka například nechala „Gamsci“ místo „Gramsci“  na str. 8.  

 

Autorka pracuje s relevantními dostupnými zdroji a používá standardní citace. Grafická úprava práce je též na 

odpovídající úrovni. Práce celkově splňuje formální náležitosti kladené na diplomovou práci.  
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4. KONTROLA ORIGINALITY TEXTU 

 

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výsledkem kontroly originality textu závěrečné práce v systému, Turnitin, 

celková shoda je 19 %. 

Komentář k výsledku kontroly: Jedná se o zdroje a poznámky pod čarou.  

 

 

5. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Celkově se jedná o nadprůměrnou diplomovou práci na relevantní téma. Mezi silné stránky patří detailní 

zpracování teoretického a metodologického rámce včetně vhodné operacionalizace výzkumu, který pak tvoří 

kostru další práce. Práce s primárními dokumenty i přehledné tabulky zvyšují hodnotu práce. Mezi slabší stránky 

práce bych pak zařadil zasazení závěrů práce do širší akademické debaty ohledně orientalismu v médiích i 

zahraniční politice USA. Cíle práce se však podařilo naplnit a vznikla tak v českém prostředí hodnotná práce 

seznamující čtenáře s daným problémem.  

  

 

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

 

Jak sama píšete, podle van Dijka má stereotypizace Íránu „funkci legitimizovat dominanci a ospravedlňovat 

konkrétní kroky zneužívání moci elitami.“ Proč lze podle Vás považovat zabití generála Sulejmáního za 

zneužívání moci elitami? Jak se na problematiku dívá mezinárodní právo?  

 

Píšete, že „Závěry, které vyplývají z výsledků obsahové analýzy, dokládají, že články, které měly tendenci 

obhajovat Sulejmáního smrt, obsahují daleko větší míru orientalistických stereotypů než články, které s 

americkým útokem na generála nesouhlasí.“ Proč je to podle Vás důležité zjištění? Jaké hlavní důsledky z něj 

podle Vás vyplývají?  

   

 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku A-B v závislosti na výsledku obhajoby.  

 

 

 

Datum: 13.9.2021        Podpis: Kozák, v.r. 

 

 

 


