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POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
POZOR: V počítači vypliíujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu katedry.

vytiskněte,

Typ posudku (" kliknutím" zakřížkujte platnou variantu)
Posudek vedoucího práce D
Posudek oponenta ~
Autor/ka práce
Příjmení ajméno: Marián Javorský
Název práce: Válka v kosovu ve zpra vodajství Guardianu a Mladé fronty Dnes. Srovnávací studie
Autor/ka posudku
Příjmení a jméno: Petr Cirkl
Praco viště: doktorand - Mediální studia, FSV UK Praha
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KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)

Na začátku práce byly velmi precizně formulován y klíčové teze, poté vy s vě t l e ny metody jejich zkoumán í a
dále přistoupeno kjejich empirickému o věření. Výsledk y zcela odpovídají stanovenému cíly, cesta kjejich
dosažení byla maximálně transparentní.
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
V yplňujte číslicí

je ště

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

na škále I - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 (jedine čn é a vynikající - výborné - velmi dobré - dobré akceptovatelné - téměř nevyhovující - zcela nedostatečné )
Hodnocení známkou
Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
2
Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou Iiteraturu a ap Iikovat j i
2
Uroveň zpracování materiálu , resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu
I
I
Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli
I
Původnost práce, přínos práce k rozvoj i oboru

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)

V části 2.3.1 Historie konfliktu (rozsah 6 stran) se autor opírá pouze o dvě populárně odborné monografie v
Cílem práce pochopiteln ě není historická analýza konfliktiu v Kosovu, oponent se nicméně domní vá, že
v práci tak vysoké úrovně , jako je tato, měla být tato kapitola opřena o diferencovaněj ší zdroje . Oponent by na
tomto místě doporučil zejména následující publikace , které konvenují s autorov ým tématem a zájmem a m ěl y by
předev ším metodick ý a paradigmatický příno s:
Dienstbier, J.: D aň z krve (Praha 200 2)- osobn í zážitky z krize v Kosovu
Mertus, J. A.: Kosovo. How myths and truths started a war (Berkley 1999): autorka sleduj e kořen y konfliktu
prostřednictví zejména mediálně utvářerných ste re otyp ů na obou stranách .
Hladký, L.: Jugosklávská krize ajejí historické souv islosti (Jinočan y 1995): sborník studií a článků k tématice
balkánské krize v 90. letech, včetně Kosova. Autor se v několika statích věnuje i formulování neobjektivní
interpretace tamních konfliktů v českých médiích.
če štině .

Autor se na několika místech dopouští příliš zjednodušujících a téměř zavádějících tvrzení , navíc ne zcela
formulovan ých. Autor se navíc profiluje jako stoupenec žurnalistické (a rozšiřme to na ' o be c n ě

vhodně

akademické') objektivity. Takto dogmaticky předkládané "nepodstatné detaily" ("Turci islamizovali Kosovo")
vedou v důsledcích k formování obecných negativních či alespoň pokřivených stereotypů od "Nás" vůči "Nim".
Ostatně , autor se tímto problémem zabýval v celém rozsahu této práce. Na rozdíl od zcela suverénního uchopení
ostatních dimenzí problematiky je zde patrné, že se autor v problematice zcela nezorientoval, zejména
v kontrastu s následující kapitolou 2.3.2., kde je opět suverénní. Faktem ovšem je , že zestručnit kosovské dějiny
na 6 stranách textu je velice složité a vždy selektivní.
str. 29: "Turci přistoupili k islamizaci": příliš paušalizující, realita byla mnohem a mnohem složitější
tamtéž: Miloš Obrenovič, nikoli Obremovič (pouze drobný překlep)
str. 30: "jedno z nejzaostalejších území v rámci Jugoslávie" - Kosovo bylo ve skutečnosti nejzaostalejším
územím.
str. 31: "zneužívali výhod plynoucích z autonomie": příliš paušalizující, mohla by následovat otázka "Jakých?",
Není úkolem autora na ni odpovědět, bylo by pouze vhodné vyhnout se tak zavádějícím formulacím.
str. 33: " Madelaine Albrightová se navíc domlouvala ... ": neobratná formulace, nešlo o dvoustrannou dohodu M.
A. a UČK, ale o klauzuli smlouvy závazné pro všechny strany.
str. 33: "protože NATO cítilo silný respekt... , odmítalo vůbec připustit možnost pozemní intervence." : důvodů
bylo více, nikoli pouze respekt vůči bojovnosti srbské armády, neobratná formulace, zavádějící.
tamtéž: "bylo patrné, že Jug. hned tak nekapituluje": nevhodná a neobratná formulace
tamtéž: "Miloševič stál v čele Jug." : tj. byl federálním prezidentem (konkrétní ústavní fce.), nedbalá formulace
str. 34: "bezprecedentní rozsah škod byl asi příčinou ... ": nedbalá formulace
Oponent znovu zdůrazňuje , že cílem práce nebyla historická analýza regionálního konfliktu. Výše uvedené
námitky tedy nesnižují úroveň autorovy práce, pouze působí poněkud rušivě, zejména ve srovnání s brilantně
zvládnutým zbytkem textu.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí

ještě

3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6

na škále 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 (jedine čn é a vynikající - výborné - velmi dobré - dobréakceptovatelné - téměř nevyhovující - zcela nedostatečné)
Hodnocení známkou
Logičnost struktury práce, podloženost závěrů
I
Zvládnutí terminologie oboru
1
Funkčnost , úroveň , přiměřenost poznámkového aparátu
1
Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
1
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění , nedoporučte práci
k obhajobě a ve "zd ů vo dn ě n í v případě nedoporučení" navrhněte , aby
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)
Jazyková a styIistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
2
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7)
2
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)

Oponent vysoce oceňuje diplomantův vyspělý jazyk, stylistickou suverenitu a dokonale zvládnuté technické
provedení textu, včetně decentních, nicméně naprosto funkčních grafických doplňků. V práci je samozřejmě
několik překlepů a interpunkčních chyb, ty však nenarušují celkovou kvalitu textu. Přesto by si práce této úrovně
zaslouži la jej ich odstranění.
Poznámky:
str. 38: výraz "zapojený žurnalismus": anglismus, jedná se o v českém prostředí zavedený termín, nebo autorův
překlad? Není vhodnější výraz "angažované zpravodajství?"
str. 20, 39: přepisy z exotických jazyků: "Saddam Hussein, al-Kaida": na úrovni akademické magisterské práce
by bylo dle oponenta vhodné použít preciznější přepis běžný v dostupné české vědecké a populárně vědecké
literatuře: "Saddám Husajn, al-Qáida"
str. 43: skloňování osobních jmen.
zkratky a cizí slova: zkratky by bylo vhodné rozepsat i v originální formě (UČK, LOK), ne pouze český překlad.
Dále cizí slova: Albánský deník Rilindja: překlad výrazu
Pravopis: několik málo detailů : Romové, nikoli Rámové; bariéra, nikoli bariera; ultimátum, nikoli ultimatum.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky,
původnost tématu a závěrů apod.)
Práce je mimořádně kvalitně provedená. Autor formuloval jasné a výzkumně atraktivní teze, od nichž se
neodchýlil a v naprosté koherenci dospěl k precizně podloženým závěrům. Teoretická příprava autora a její

formulace na stranách diplomové práce je úctyhodná a vynikající. Autor se neomezil pouze na teorii
žurnalistické práce, případně úvahu nad hodnotovou angažovaností zpravodajství , ale obeznámil se i
z historickým kontextem problemat iky (byť ta nebyla předmětem jeho zkoumání) a metodologií empirické
analytické práce.
Autor prokázal suverénní schopnost analytické práce a udržení integrity zkoumání.
V kontextu práce se jako slabší jeví pouze zmíněná kapitola 2. 3. l. z výše uvedených důvodů .
Oponent zvlášte oceňuje autorovo zdůvodnění výběru předmětu zkoumání (Guardian a Mm) a vynikající
metodické uchopení problému (str. 52- 54). Práce je přínosná nejen pro teorii a metodologii žurnalistiky, ale
rovněž na poli souvisejících společenských věd (politologie, sociologie). Oponent se domnívá, že hlavní zjištění
diplomantovy práce ajejich vyhodnocení by bylo vhodné publikovat v odborném tisku.
Celkově tedy oponent hodnotí práci jako mimořádně kvalitní, doporučuje j i k obhajobě a navrhuje hodnocení
"výborně".

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT'
Práci by neškodila krátká kapitola, v níž by autor v rámci ČR stručně analyzoval "opoziční tisk", který se
5.1

k intervenci stavěl negativně a zastával prosrbská stanoviska , např. Haló noviny, internet. Zabýval se
autor v rámci příprav i alternativou srovnání "kontrastních deníků" , tedy nikoli jen těch , u nichž lze
předpokládat, že budou pojímat téma zhruba stejnou optikou? Je podle autora takováto analýza možná?
5.2

5.3
5.4

6. NA VRHOVANÁ ZNÁMKA ("kliknutím" zakřížkujte vybrané hodnocení)
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