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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); 
 

Autor si zvolil relevantní téma - ačkoli rwandská genocida patří mezi relativně často 
zkoumané případy, analýza rozhlasového vysílání RTML je v českém prostředí poměrně 
nová. Téma i výzkumné otázky jsou jasně formulovány a tématická analýza představuje 
vhodné zakotvení pro studium diskursu RTML. Práce je logicky strukturována a postavena 
na dostatečně široké základně vhodných zdrojů.  

 
 

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 ústřední části práce – tématické analýze diskursu RTML – autor zpracoval poměrně 
rozsáhlý empirický vzorek, na základě kterého vytvořil odpovídající analytické kategorie a 
interpretoval sesbíraná data, i když samotný proces utváření těchto kategorií mohl být lépe 
popsán. Historický exkurz v první části práce je naopak zbytečně rozsáhlý a zdaleka ne 
všechny informace, které obsahuje, jsou relevantní nebo nezbytné pro analýzu v druhé 
části. Výtku si zaslouží i místy až přílišné spoléhání se na Mamdaniho When Victims 
Become Killers v této části práce, což značně ovlivňuje výslednou interpretaci příčin 
genocidy i rwandských dějin obecně. Některé závěry, které autor ze své analýzy vyvozuje, 
jsou až příliš široké – například přisouzení násilí na členech vlastní rodiny propagandě 



RTML – a mohly být kvalifikovány uznáním omezení provedeného výzkumu.  
 

 
 

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

 
Autor pracuje v souladu se standardy vědecké práce.  

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

 
Stylisticky a jazykově je práce na výborné úrovni, téměř bez chyb a překlepů. 

 
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]); 
 

 
Předkládaná práce nepochybně splňuje požadavky kladené na diplomové práce.  

 
8. navrhovaná klasifikace. 
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