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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):

Předkládaná práce používá kritické diskurzivní analýzy na článcích deníků New York Times a Rudé 

právo k výzkumu etnického konfliktu v Kosovu v 80. letech 20. století, který zasazuje do historického 

kontextu a naznačuje jeho další vývoj. V úvodní tezi předpokládá, že reflexe tohoto konfliktu bude 

v obou denících v době studené války a bipolárního rozdělení světa značně odlišná, což ale pádně 

vyvrací následující analýza.

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):

Adéla Janů ve své bakalářské práci navázala na předchozí seminární práci, která se věnovala 

především historickým souvislostem a kořenům kosovského konfliktu. V tomto směru došlo 

v předkládané analýze k významnému posunu, kdy se už zdaleka nejedná jen o prostý popis události 

na základě sekundární literatury, ale o hloubkovou sondu v mediálním prostoru mezi Východem a 

Západem. Zvolená metoda a autorkou vybrané deníky jsou nesporným přínosem pro výzkum a 

pochopení kosovských událostí a to nejen v historickém, ale i dnešním kontextu. 

Až na drobné metodologické nedostatky týkající se práce se zdroji (zpravodajství – interview) je práce 

nadprůměrně dobře zpracovaná, logicky strukturovaná a diskurzivní analýza je dobře ukotvená. 

Historický nástin, který samotné analýze deníků předchází, je pak nezbytným pro pochopení tématu, 

působí uceleně, čtivě a vývoj charakterizuje velmi objektivně bez zbytečných odboček.

Předkládaná práce používá dostatek relevantní sekundární literatury v českém a anglickém jazyce. 

Volba primárních zdrojů v podobě novinových článků je relevantní a dostatečně vyargumentovaná. 

Pevně doufám, že autorka v navazujícím studiu rozšíří svůj jazykový kapitál o znalost regionálních 

jazyků, která by i tomuto textu beze sporu prospěla.

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):

Práce je zpracována pečlivě a dodržuje všechny formální náležitosti. Nutno zejména vyzdvihnout 

konzistentní, komparační, metodologicky náročné zpracování novinových článků obou deníků, jakož i 

samostatnou kontinuální práci na textu samotném, který autorka pečlivě konzultovala. V elektronické 

podobě textu se nicméně objevují četná zvýraznění, která do práce očividně nepatří.



4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé 

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):

Celkově práce působí velmi dobrým dojmem. Zvláště oceňuji posun, k němuž v rámci písemného 

projevu autorky během posledních dvou let došlo. Věřím, že po dílčích úpravách, by mohl být text 

práce vhodný k publikaci, neboť nazírá na kosovskou otázku ze zcela nové perspektivy (studená válka 

a vnímání konfliktu mezi Východem a Západem prostřednictvím hlavních deníků USA a 

Československa). Veškeré cíle práce byly dle mého názoru naplněny.

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 

(jedna až tři):

- Přibližte význam bitvy na Kosovu poli pro Jugoslávii 80. let (v kapitole 3 dochází v tomto směru 

k určité simplifikaci).

- Jaký význam měla glasnosť a perestrojka pro Jugoslávii 80. let?

- Přibližte problémy, s nimiž jste se potýkala v rámci gramatické analýzy obou médií, která je 

v textu z kvantitativního pohledu značně nevyvážená ve srovnání s ostatními částmi Vaší 

diskurzivní analýzy.

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA

(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 

Doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit výborně!
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