
PPOSUDEKOSUDEK  MAGISTERSKÉMAGISTERSKÉ  DIPLOMOVÉDIPLOMOVÉ  PRÁCEPRÁCE

katedra mezinárodních vztahů IPS UK FSV

Posudek  na  magisterskou  diplomovou  práci  zpracovanou  na  katedře  mezinárodních 
vztahů  IPS  by  měl  obsahovat  Vaše  vyjádření  k následujícím  bodům.  Při  zpracování 
posudku můžete použít následující část tohoto souboru, kde vyplníte své hodnocení do 
jednotlivých polí.

Jméno diplomanta/ky
Jan Kužvart
 
Název práce

Al-Džazíra versus al-Arabíja – Mediální soupeření katarské a saúdské vládnoucí rodiny na 
pozadí války v Libanonu v létě 2006

Konzultant/ka práce Oponent/ka práce
Mgr. Pavel Přikryl PhDr. Radana Makariusová, PhD.

semestr/rok počet stran počet znaků
LS/2011 138

1. koncepce práce 
i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; 

přiměřenost, původnost;
ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda 

zpracování;
iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů;
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická 

provázanost);

Téma diplomové práce si autor zvolil velmi originální a zajímavé. Rozhodl se pro 
komparaci míry sledovanosti dvou význačných arabských médií, a to katarské televize al-
Džazíry a saúdské televize al-Arabíji v průběhu války v Libanonu v roce 2006. Práce velmi 
efektivně prolíná jak oblast bezpečnostní problematiky, tak mezinárodních vztahů. 
Výzkumná otázka je formulována srozumitelně a bezesporu velmi nápaditě. V práci je 
použita metodologie kvalitativního přístupu ve formátu komparativní případové studie na 
příkladu obou uvedených zkoumaných médií. Autor kriticky shrnuje dostupnost zdrojů a 
uvádí, že daná výzkumná otázka zatím nebyla ve stejné souvislosti detailně prozkoumána. 
Práce je logicky strukturována, přičemž problematika je velmi pečlivě zpracována.

2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, 
interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků, 
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost, 
správnost postupů; konformita s projektem);

V diplomové práci Jana Kužvarta oceňuji zejména snahu o originální a zároveň souhrnné 
zpracování  tématu,  které  zatím  v ucelené  formě  zpracováno  nebylo.  Pro  úspěšné 
zpracování práce bylo nutné splňovat několik významných kritérií, která nejsou standardní, 
např. výborně ovládat arabský jazyk.



Interpretace, formulace poznatků i argumentace jsou na výborné úrovni.
Výsledná předkládaná diplomová práce je konformní s projektem.

3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace);

Práce je zpracována za pomocí velkého počtu odborných materiálů. Autor skutečně 
dokázal, že jej téma velmi zaujalo a nashromáždil významný počet zdrojů. 

4. stylistická a jazyková úroveň textu;

Stylistická úroveň odpovídá požadavkům na magisterskou diplomovou práci. Jazyková 
úroveň je vynikající.

5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt);

Diplomová  práce  Jana  Kužvarta  je  po  formální  stránce  kompletní.  Obsahuje  čestné 
prohlášení, obsah, resumé, přílohu a projekt.

6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě;

Autor v závěru uvádí, že mediální produkty českých médií ve smyslu objektivity, kvality i 
věrohodnosti mohou být horší než média arabská. Otázka k obhajobě zní, zda autor může 
tuto tezi lépe upřesnit a uvést konkrétní příklady.

7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení 
práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na 
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]);

Práce  odpovídá  požadavkům  kladeným  na  diplomovou  práci,  je  zpracována  nesmírně 
pečlivě  a  s velkým  zaujetím.  Autor  prokládá  text  barevnými  schématy  pro  lepší 
demonstraci výzkumu. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

8. navrhovaná klasifikace.
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