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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 původní a relevantní, výzkumné otázky formulovány zcela jasně. Analytický 
záběr práce je zcela přiměřený. 
Teoreticky je práce ukotvena v teorii sekuritizace, kde autorka staví především na kritické 
reflexi kodaňské školy. Metodologicky autorka navazuje na teoretickou diskuzi aplikací 
kritické diskurzivní anaýzy, která zcela souzní s konstruktivistickým pojetím sekuritizace.  
Zdrojová základna práce je solidní, a to v teoreticko-metodologické i empirické části. Text 
je strukturován zcela logicky, nicméně práce by si zasloužila zásadnější zvýraznění 
argumentační linie – minimálně prostřednictvím vysvětlení, jak se každá z pasáží textu 
vztahuje k analýze a argumentu (resp. odpovědím na otázky) 

 
 

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); 
 

Práci považuji za zdařilou a kvalitně vypracovanou. Autorka vytvořila relativně komplexní 
rámec pro studium mediálního diskurzu o islámu v ĆR, který navíc doplnila kontextem 
fungování médií, která představují její druhou studijní specializaci. Z tohot pohledu je 
škoda, že autorka nedokázala samotný rámec a analýzu lépe vysvětlit („prodat“).  
Kvalitnější finální editace textu, ve které by došlo k lepšímu provázání některých částí, by 



práci ještě vylepšila. 
 

 
 

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

 
Bez připomínek 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

Bez připomínek 

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

 

ok 
 

 
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]); 
 

Práci doporučuji k obhajobě – k jednoznačně výbornému hodnocení ji chybí pouze lepší 
provázání jednotlivých částí a jasnější identifikace argumentační linie. 

 
8. navrhovaná klasifikace. 
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