POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Typ posudku: vedoucí práce
Autor/ka práce: Martin Tremčinský
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Vedoucí práce: Martin Hájek
Oponent/tka:
Navržené hodnocení: výborně

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište
podle níže uvedených kritérií.
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně
strukturována?
Ano, výzkumné otázky jsou jasně formulovány a následně i zodpovězeny. Struktura práce je
standardní.
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty?
Ano.
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich
analýzy?
Autor si pro analýzu zvolil tzv. Šluknovskou kauzu, resp. její konstrukci v mediálním diskurzu.
Metodologicky se rozhodl pro kritickou diskurzní analýzu, která umožňuje využít vícero
analytických postupů ke studovanému jevu. Tato volba byla podle mého názoru správná, jak
ukázala i zjištění.
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a?
Použité argumenty jsou na vysoké úrovni, opírají se o studium relevantní literatury. Rozdělení do tří
úrovní považuji za dobrý nápad, který umožňuje popsat jednotlivé druhy rizik a odpovědností.
5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých?
Ano.
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?
Formální úroveň je dobrá, i když autor má občas potíže s pravopisem (velká písmena: např. romský
se píše s malým r, novoborský útok s malým n apod.).
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké).
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.
Kritická diskurzní analýza se vyznačuje tím, že předpokládá vůči aktuálnímu stavu kritické
stanovisko, které zaujímá analytik už před započetím výzkumu. Z jakého kritického stanoviska autor
vycházel?

1/2

Celkové hodnocení práce: Bakalářská práce splňuje nároky kladené na tento typ práce a
doporučuji jí k obhajobě.

Datum: 30. května 2015

Podpis:
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