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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
*)
 

  Odpovídá 
schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 
tezí, ale odchýlení 

je vhodné a v práci 

zdůvodněné 

Odchyluje se od tezí 
a odchýlení není 
vhodné a v práci 

zdůvodněné 

Neodpovídá 
schváleným 

tezím 

1.1. Cíl práce     

1.2. Metoda práce     

1.3. Struktura práce     
*) 

Označte vybrané hodnocení.  

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní 
výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků). 

 
Výsledná práce prodělala ve srovnání se schválenými tezemi poměrně rozsáhlé 
změny, které však autor v úvodu shrnuje a zdůvodňuje příliš ambiciozním 
nastavením původního výzkumného rámce. Jedná se o vypuštění metody diskurzivní 
analýzy (ponechání pouze obsahového rozboru), zkrácení sledovaného období na 
přibližně šest měsíců, a s tím související změnu struktury textu. Posledně dvě 
jmenované úpravy jsou jednoznačně ku prospěchu kvality práce. Ustoupení od 
zamýšleného rozboru širšího politického diskurzu lze sice považovat za 
pochopitelné, nicméně v důsledku vede ke "zploštění" výzkumu, spoléhání se 
převážně na kvantitativní údaje, a tím i ke snížení jeho výpovědní hodnoty. 

 

2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Logičnost struktury práce  1 

2.2 Vnitřní provázanost výkladu 2 

2.3 Ucelenost výkladu  2 

2.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 2 



2.5 Dodržení citační normy 1 

2.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 
porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 

2 

2.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 1 

2.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury 
práce, logická provázanost, grafická podoba textu) 

1 

*) 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podoby; max. 2000 znaků). 

 
Z formálního hlediska lze předloženou bakalářskou práci hodnotit jako velmi dobrou. 
Text je logicky strukturován, provázán, a jednotlivým kapitolám je věnována 
vyvážená pozornost. Drobné jazykové a stylistické nedostatky kompenzuje kvalitní 
grafická úprava a celková přehlednost textu.  
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3 

3.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  2 

3.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 
téma 

3 

3.4 Argumentace a úplnost výkladu  4 
*) 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody; max. 1000 znaků). 
 

Po odborné stránce vykazuje text řadu nedostatků. Ačkoliv autor konstatuje, že 
"studii opírá o širokou teoretickou základnu" (str. 5), přebírá v zásadě pouze koncept 
sektorizace bezpečnosti od kodaňské školy rozšířený o diskurzivní osy Ceyhana a 
Tsoukaly. KŠ samotnou explicitně jmenuje až v závěru, přičemž neuvádí alespoň 
stručně její specifický vztah k ostatním proudům v rámci sekuritizace, byť autory 
k nim náležicí cituje - např. D. Bigo. Je velkou škodou, že se vůbec nezamýšlí nad 
rolí samotných médií v sekuritizačním procesu (což by mělo být předmětem analýzy 
a nachází se ostatně i v názvu práce), stejně tak úmyslně ponechává stranou ostatní 
prvky "sekuritizační trojčlenky" (sekuritizační aktér, publikum). Naznačení 
dosavadního existujícícho výzkumu dané problematiky z politologie a dalších 
sociálněvědních disciplín (sociologie, mediální studia) je rovněž opominuto (v tomto 
kontextu lze zmínit, že periodická odborná literatura čítá dva zdroje). Výše 
jmenované nedostatky lze ovšem do značné míry pochopit s ohledem na limitovaný 
rozsah bakalářské práce. Největší slabinu ovšem představuje neuspokojivá 
intrerpretace výzkumu, která vede k nejednoznačným závěrům (viz dále). 
 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a 

slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Celkově působí práce nevyváženým dojmem. Formální stránka a metodologická 
kapitola vymezující rámec výzkumu, výběr konkrétních mediálních obsahů, jejich 
charakteristiku apod. patří bezpochyby k jejím hlavním přínosům. Na druhou stranu 
se práce vyznačuje nedůsledným užitím analytických kategorí (např. automatické 
ztotožňování počtu článků tzv. seriozních deníků s "politizací" - str. 25), 
protichůdnými či  přinejmenším nejasně formulovanými tvrzeními (bulvární tisk se 
tradičně nevěnuje politickým tématům - str. 18 a současně dvakrát častěji 



sekuritizuje - tedy fakticky extrémně politizuje - str. 26), či neodlišováním názorové 
publicistiky od zpravodajství  při obsahové analýze (pozornost věnovaná střetu 
komentářů Jiřího Pehe s Janem Kellerem na stránkách Práva). Hlavním závěrem 
výzkumu (na otázku "Jakým způsobem byla migrace sekuritizována?") je pak nepříliš 
přesvědčivé konstatování, že výrazně menšinová sekuritizační kategorie (78 % tvoří 
jiné než sekuritizační posuny v definovaných sektorech) sekuritizuje nejčastěji 
v oblasti bezpečnosti. Autor současně přiznává, že další definované sektory 
(identitární, ekonomický) byly "chvílema příliš těsné" a v rámci analýzy "mohly být 
přidány specifičtější kategorie". Relativně promyšlený výzkumný rámec tak bohužel 
nedosahuje svého potenciálu, což je způsobeno právě provedením analytické části.    

 

 

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  

5.1 Za jaký druh aktérství lze považovat média s využitím původního sekuritizačního 
konceptu představeného kodaňskou školou (role prostředníka mezi sekuritizačním 
pohybem a publikem)?    

5.2 Lze dle autora označit za "částečnou sekuritizaci" stav, kdy dle závěrů jeho výzkumu 
22 % zkoumaných článků sekuritizovalo, 18 % desekuritizovalo a bezmála polovina 
všech článů byla klasifikována jako "bez hodnotového zabarvení"?  

5.3 Existují jiné studie a výzkumy (např. v českém kontextu), které by potvrzovaly 
předpoklad odlišného vztahu k sekuritizačnímu rámcování mezi tzv. seriozními a 
bulvárními médii? 

 
 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji 

 

Navrhované hodnocení: dobře  
 
 

      
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 

 
      
 
 
 
Datum:                                            Podpis: 


