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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Bakalářská práce A.Kubeškové se věnuje různým aspektům sociálních a etnických nepokojů  ve Velké 
Británii a srovnává je s nepokoji v roce 1981. V obou případech se nepokoje rozhořely z podobných 
důvodů, i jejich projevy se v mnohém shodovaly. Ovšem nepokoje v roce 2011 měly svá specifika 
nejen kvůli moderním komunikačním prostředkům, které zde byly využívány, ale i z bezprostředních 
příčin. Rovněž sociální struktura a motivace účastníků se v jistém, smyslu shodovaly (etnické a 
sociální nepokoje), ale i lišily (např. účast zaměstnaných poměrně ekonomicky úspěšných občanů, 
kteří se účastnili rabování). 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
S.Kubešková zpracovala velké množství pramenů sekundární, ale především primární povahy. 
Vzhledem k aktuálnosti tématiky, nemohla vycházet s literatury, která problematiku zpracovala, 
rozebírala především tisk a moderní masová média. Rozbor médií je skutečně reprezentativní, 
posluchačka se zaměřila na tisk z různých stran politického spektra. Práce má logickou strukturu, jasné 
argumenty, je tvůrčí. 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
 Práce je čtivá, po řemeslné stránce velice vyspělá, grafická úprava práce je pěkná. 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé 

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
 Anna Kubešková se své práci dokázala výborně zpracovat prameny primární a sekundární povahy, 

postavila si jasnou koncepci práce založenou na komparaci dvou obdobných příběhů – sociálních a 
etnických nepokojů. Neomezila se však na obecně zažitá klišé a podívala se též na hlubší příčiny 
obou krizí, jejích podobností i odlišností. Cíl své práce tak naplnila.  

 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 
(jedna až tři): 
    Může se diplomantka vyjádřit k tomu, zda se „britské“ případy dají srovnat i s podobnou situací ve 
Francii či nedávno ve Švédsku? 
Jak vidí dále roli moderních sdělovacích prostředků a technologií v komunikaci? 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ohodnocení VÝBORNĚ a prosím vážit pochvalu za 
diplomovou práci. 
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