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KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Dokonalý soulad tezí a výsledného textu, což konzultanta nepřekvapuje, teze byly důkladně rozmýšleny a
konzultovány.
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
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KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Šíře užité literatury je více než dostatečná- byť v prvních kapitolách autor staví převážně na českých překladech ,
v navazujících (a zásadnějších) kapitolách o reflexi role médií v kosovském konfliktu nalezneme vyčerpávající
množství původních, autorem "objevených" studií. Zl-lermanna a Chomského spíše než model propagandy je
v této souvislosti zajímavější studie o "cenných" a "bezcenných" obětech (z téže publikace).
Části diplomové práce o historii a průběhu kosovského konfliktu nejsou tím hlavním koponování, proto jen
he s lov itě pár doplnění: k úvahám o "levicových" novinářích kritizující "měkkost" britské "levicové" vlády by
stálo za to zmínit i domácí roli Václava Havla a tehdejší Bělohradského úvahy o válce v Jugoslávii jako
"levičácké"; s autorovým hodnocením o "českém prostředí nezatíženém rozhodováním o akci NATO " (kol. str.
52) by šlo polemizovat (někteří politologové v této souvislosti hovoří naopak až o testu spolehlivos ti tří nově
přijatých členů aliance a Miloš Zeman dodnes omlouvá souhlas svého kabinetu alespoň tím, že přišel až jako
poslední); čtenář/ka by si možná zasloužil/a i zamyšlení nad cíleným a promptním rozbombardováním budovy
srbské televize a též (explicitně) nad praxí tzv . "embedded journalism" ... to jsou však jen doplňky (jimiž autor
po sudku hodlá vysvětlit hodnocení "pouze" výborné).

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
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Logičnost

struktury práce, pod loženost závěrů
Zv ládnutí terminologie oboru
Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu
Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci
k ob hajobě a ve " zd ů v o d n ěn í v případě nedoporučení" navrhněte, aby
s autorem by lo zahájeno discipl inární řízení.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je cpakovaně porušována platná
kod ifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava
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KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
I v této části posudku nelze snést závažnějších výhrad. Struktura je logická, terminologie zvládnutá (i když
označení MFD jako listu seriózního by stálo za zamyšlení, zvlášť takto ve dvojici s Guardianem), odkazování a
citování taktéž (snad jen citát o "falešném vědomí" ze str. 7 je nějak zkomolený či divně přeložený), pravopisné
chyby výj imečně (např. "s cí ly" na str. 19) .

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (ce lkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky,
tématu a závěrů apod.)
Skvělá diplomová práce (jak úvodní teoretickou rozpravou, tak navazujícím výzkumem sřadou exaktních
zjištění) si zas luhuje hodnocení výbomě.

původnost

5 OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT'
Ve své práci důsledně vyžadujete od médií výkon "objektivní" žumalistiky i vdobě války . Proč jste si
více nepřipustil myšlenku, že se v době války od médií očekává i "stranění"? Nemůže to být náhodou tím ,
že zmiňovaná akce NATO typickou válkou (žádné masové nasazení, žádná fronta; jen profesionálové
létající nad vzdálenou zemí a bombardující ji z desetikilometrové výšky) nebyla?
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6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA ("kliknutím" zakřížkujte vybrané hodnocení)
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Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry!

