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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 z hlediska oboru relevantní, výzkumná otázka je formulována přiměřeně a 
analýza na pomezí pole bezpečnostních studií (a čerpající z konceptu sekuritizace) a 
mediálních studií je dostatečně původní. Teoretické a metodologické základy práce jsou 
solidní, mohly by však bývaly být představeny přehledněji. Autorka sestavila slušný přehled 
literaturi k sekuritizaci, pomíjí však např. kritiku Pařížské školy (ovlivňující do jisté míry i 
Balzacqa). Rovněž za sporné považuji tvrzení, že teorie sekuritizace je zakotvena 
v radikálním konstruktivismu, už jen proto, že facilitační podmínky (včetně vnějšího 
kontextu) jsou obsaženy již v její původní formulaci. Schmittův pojem politična potom 
rozhodně není definován „nevraživostí“. Za chvályhodné nicméně považuji, že se autorka 
snaží téma konceptuálně uchopit na vícero rovinách, byť mohla jak teoretickou a 
metodologickou, tak posléze i analytickou část strukturovat přehledněji, čímž by přispěla 
k snadnější orientaci v postupu svého argumentu. 

 
 

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); 
 

 



Zpracování tématu je na velmi dobré úrovni. Práce působí ne zcela uspořádaně, přičemž 
zejména teoretická část je poněkud rozvleklá a teoretické argumenty se ocitají i v samotné 
analýze (přičemž mohly být součástí konceptuální operacionalizace v první části práce). Na 
druhé straně autorka projevuje zjevný cit pro interpretaci empirických dat, což spolu 
s využitím nastudované teoretické literatury vede k artikulaci relevantních závěrů analýzy. 

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

 
Naplňovány. 
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

Ze stylistického a jazykového hlediska je práce na dostatečně dobré 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; 
 

Autorka by jako součást obhajoby mohla vysvětlit, jak chápe rozdíl mezi jazykem a 
diskursem. 

 
 

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 
silné stránky považuji kvalitní interpretativní analýzu, za slabší potom poněkud rozvleklé a 
ne vždy zcela jisté stanovování teoretického a metodologického rámce práce. 

 
8. navrhovaná klasifikace. 

 
Výborně až velmi dobře. 
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