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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 práce je bezpochyby relevantní, výzkumné otázky jsou nicméně formulovány 
poněkud široce a zejména ve vztahu k třetí a čtvrté z nich nepoužívá autor metody, jež by 
umožňovaly jejich dostatečné a opodstatněné zodpovězení. I rámcové vymezení výzkumu, 
„providing a holistic understanding of Hutu-Tutsi relationship and by describing the 
mechanism through which the tensions between the two were exploited...“ je poměrně 
široké. Teoreticky a metodologicky je práce řádně ukotvena, některé koncepty, včetně 
těch, které jsou poměrně obšírně představeny (rasa, sekuritizace jako proces) nejsou 
v následné analýze mobilizovány a teoretická a metodologická část práce, strukturně 
nepředcházející analýzu, ale začleněna v ní, s ní není zcela propojena. Členění práce 
proto není zcela přiměřené a historický exkurz, na hranici rozvláčnosti a s omezenou 
funkcí pro stavbu argumentu je proti tematické analýze mediálního diskursu nadměrně 
rozsáhlý. (Autor slibuje derivovat z tohoho exkurzu kategorie pro následnou analýzu, což 
by mu dodávalo na významu, činí tak ale v jediném odstavci dané části na str. 40 a bez 
výraznější návaznosti na předchozí narativ.) Tento exkurz navíc do značné míry stojí na 
jediném zdroji (Mandami). Celkově jsou ale zdroje zvoleny dobře a rozsah aparátu použité 
literatury je dostačující. 

 
 

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); 
 

Téma je zpracováno velmi dobře, s výše uvedenými výhradami, které vedou k určité 
nevyváženosti práce, mj. projevující se v dílčím zodpovězení třetí a čtvrté výzkumné 
otázky. Tematická analýza, byť jí je věnována jen menší část práce, je provedena na 
solidním empirickém základě a autor potvrdil schopnost autonomní a přesvědčivé 
interpretace zkoumaného archívu. 

 
 

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

Práce odpovídá standardům vědeckého textu. 
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

Práce je na velmi vysoké stylistické a jazykové úrovni. 
 

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

Výtisk je úplný. 
 

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

 
 
 

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 diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě. Za 
silnou stránku považuji především dobře provedenou tematickou analýzu. Za slabší 
stránky považuji ne zcela vhodně zvolenou strukturu práce, dílčí propojenost mezi 
teoretickou a empirickou částí a celkovou jistou nevyváženost v důsledku obšírného 
historického exkurzu na úkor diskursivní analýzy, pro kterou tento exkurz neplní 
přislíbenou funkci. 

 
8. navrhovaná klasifikace. 

 
Velmi dobře. 
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