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Základní charakteristika práce. 

Práce používá metodu kritické diskurzivní analýzy k zodpovězení tří výzkumných otázek: 

1. V jakých souvislostech se formuje termín "uprchlická krize"? 

2. Jakou roli hraje nacionalismus v tomto diskursu ve vztahu k "uprchlické krizi"? 

3. Může se národ reprodukovat skrze pojem "uprchlická krize"? 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Ano 

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

V tomto bodě je práce matoucí. Autor se hlásí k přístupu vyvinutému Normanem Fairclough (NF). 

V metodologické části představuje několik jeho pojmů (sociální praxe; diskursivní praxe; text; 

interdiskursivita; manifestní intertextualita; wording apod.). V empirické části ale není vůbec zřejmé, 

jak autor s těmito koncepty pracuje či zda je vůbec využívá.  

 

Autor by měl v rámci obhajoby vysvětlit, jaký konkrétní vliv mělo na jeho analýzu to, že se přihlásil 

právě k NF. Kritické diskurzivní analýze je někdy vyčítáno, že v definiční rovině zavádí spoustu pojmů, 

ale pak není jasné, jakou relevanci mají pro samotnou analýzu. Co si o tom autor myslí? 

 

Nejasnost vzbuzuje také postup při výběru užšího vzorku: „Tento vzorek jsem vybral podle 

následujících kritérií: 1. velké množství prolínajících se témat; 2. množství dříve nepoužitých slovních 

spojení a slov a 3. distanc od toho, co bylo napsáno dříve.“ Byla tato kritéria nějak měřena, nebo 

v jakém smyslu jsou to kritéria? 

 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, vytváří 

text konzistentní celek? 

Propojení obou částí by mohlo být jasnější. Výzkumné otázky by zpravidla měly vyplývat z teoretické, 

resp. rešeršní části.  

 

Autor by mohl v rámci obhajoby jasněji vysvětlit propojení teorie a výzkumných otázek. 



 

2 
 

 

 

 

OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce  

V teoretické části práce nejprve shrnuje dosavadní zkoumání migrační krize (2.1), poté představuje 

akademickou diskusi o pojmech ideologie a diskurz (2.2) a v poslední kapitole teoretické části se 

věnuje pojmům nacionalismus a národ (2.3). Všechny tyto části jsou kvalitně napsané a prokazují 

vhled do tématu. Jen část „metodologický nacionalismus“ na mě působila, že nekriticky přijímá 

argumenty kritiků metodologického nacionalismu, aniž by autor připustil možnost, že metodologický 

nacionalismus má i svoje opodstatnění. Uvítal bych vyjádření se k tomu u obhajoby. 

 

Hodnocení kvality empirické části práce  

V empirické, resp. analytické části se mi líbila prezentace výsledků. Autor šikovně použil číslování 

řádků citovaného empirického materiálu, takže se ve svých analytických závěrech dobře vyhýbá 

nekonečnému opakování, ale pouze chytře odkazuje na místa, ze kterých vyplývají jeho závěry. 

Problémem empirické práce, je nevyváženost analytických závěrů. Některé závěry jsou zajímavé a 

dobře vyargumentované, jiné naopak působí nepřesvědčivě až velmi slabě. Z mého pohledu je toto 

největší slabina práce, která si zaslouží hlavní pozornost při obhajobě.  

 

Konkrétně za příklad dobrého analytického závěru považuji následující:  

+++ Závěr o tom, že pojmy Brusel a Evropa se oba vztahují k Evropské unii, ale každý k jejím jiným 

aspektům. Jeden k negativně vnímaným, druhý k pozitivně vnímaným. Takové tvrzení je v práci dobře 

doloženo formulacemi z novinových článků a působí přesvědčivě. 

 

Za příklady nepřesvědčivých a slabých analytických závěrů považuji následující: 

+++ „Na rozdíl od dehumanizované masy uprchlíků jsou národní státy aktivní, řeší situaci (řádek 32).“ 

(s. 35) 

Přitom řádek 32 říká: „Jiný průzkum ale poukázal na nespokojenost s tím, jak Berlín uprchlickou krizi 

řeší.“ Jak z toho vyplývá aktivní role národních států? Pokud by například věta zněla: „Lidé nejsou 

spokojeni s tím, jak uprchlíci svoji situaci řeší“, udělal by z toho autor závěr, že uprchlíci jsou 

v diskurzu zobrazováni jako aktivní a řešící situaci?  

 

+++ „Kulturní odlišnost bývá někdy vyjádřena zahaleným obličejem (řádek 77).“ (s. 39) 

Přitom řádek 77 říká: „utrousí v chodu mladá žena s brýlemi a umně uvázaným šátkem.“  Z toho 

samozřejmě nevyplývá nic o zahalení obličeje.  

 

+++ na řádcích 142-143 je citováno: „My přece neděláme Česku žádný problém, jsme mu vděční, že 

nám poskytlo ochranu. Pracuju dvanáct hodin denně a jediné, o co stojíme, je mír a klid,“ říká. (s. 44) 

V odstavci pod tím nabízí autor interpretaci: „Uprchlíci jsou zpravidla dotazováni, co chtějí v 

bezprostřední budoucnosti – chtějí se dostat do Německa. Jaké jsou jejich požadavky z 

dlouhodobého hlediska však vůbec není tématem studovaného diskursu.“ Není však předchozí citace 

z novinového článku naopak příkladem (dlouhodobého) požadavku imigranta? 
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+++ z dalšího článku autor cituje otázku novináře v rozhovoru: „Žijeme tu společně s Romy, 

Vietnamci… Proč by to nemohlo fungovat s uprchlíky?“ (s. 45) 

Autor toto interpretuje: „V otázce jsou ze společného českého národa vyřazeni společně s uprchlíky 

Romové a Vietnamci, kteří jsou rozlišitelní podle fenotypických charakteristik. Rasa tak slouží jako 

základ politické komunity - národa. Rasismus je v tomto případě iniciován novinářem.“ (s. 45) 

 

Považuji za absurdní označit za rasismus jakýkoli odkaz na rasu nebo etnicitu. Rasismus je ideologie, 

která vnímá rasy jako nerovné (případně hierarchicky uspořádané). Rasismus není připuštění toho, že 

lidé jsou různé rasy nebo etnika. Pokud s tím autor nesouhlasí, může se samozřejmě pokusit svůj 

závěr obhájit, ale považuji za nešťastné takto rozmělňovat problém rasismu.  

 

Shrnutí: Kritické diskurzivní analýze je někdy vyčítáno, že není rigorózní metodou, protože často 

přistupuje k analytickému úkolu s jasnou představou, „co má vyjít“, a pak jen hledá v textu 

potvrzení svých předpokladů. Takový pocit jsem měl bohužel i z velké části analýzy této práce: 

Interpretace citovaných článků mi přišla nepřesná, analytické závěry nedostatečně podložené a 

nepřesvědčivé.  

 

Navíc je v práci pár míst, kde autor příliš snadno vynáší nějaké závěry, aniž by pro ně nabídl empirické 

nebo logické zdůvodnění. Např.: „Jsou-li používány metafory, které značí nebezpečí, je nutné tázat 

se, pro koho migrační krize nebezpečí představuje. Odpovědí je, že pro ty, kdo toto nebezpečí řeší, 

tedy pro zástupce národních států.“ 

 

 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu  

V pořádku. 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů  

V pořádku. 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce  

Jazykově je práce na velmi slušné úrovni (i když nikoliv bez pravopisných chyb), byť někdy sklouzává 

k tomu, co považuji za nešťastnou hantýrku postmoderního proudu, např.: 

 

„Přitakáním a identifikací sebe sama jako adresáta ideologie se jedinec stává jednajícím subjektem. 

Ideologie však oslovuje jedince již jako subjekt. To lze interpretovat tak, že neexistuje "čistý" jedinec 

bez ideologie. Ideologie takto zasahuje zpět do sociální reality, ze které jedince interpeluje a 

umožňuje reprodukci společenských vztahů.“ (s. 15) 

 

Já prostě nevím, co to znamená.  

 

Další poznámky 

Autor ve své práci píše: 
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„Vědec jednající v určité společnosti není jakýmsi ostrůvkem bez ideologie. I on zakládá svoje jednání 

na určitém hodnotovém systému ať už jsou to peníze, pravda, nebo morální hodnoty. (…) Subjekt si 

musí přiznat ideologickou pozici a skrze odstup a reflexi je ji pak schopen zkoumat.“ (s. 16) 

 

Toto autoři používající CDA často říkají, ale nejsem si vědom, že by to pak dělali. Reflektoval autor 

svoji ideologickou pozici? Jak se to mohlo projevit na výsledcích práce? 

 

Celkové hodnocení práce 

Po pěkné teoretické části následuje analytická část, která podle mého názoru na řadě míst nejasně 

nebo zavádějícím způsobem interpretuje texty ze zkoumaných novinových článků o migrační krizi. 

Vyvozené analytické závěry pak v některých bodech ztrácejí na důvěryhodnosti. Přesto se autorovi 

podařilo ukázat několik zajímavých míst studovaného diskurzu. Ne příliš překvapivý, ale zajímavý je 

např. závěr o konfliktu mezi humanistickou a nacionalistickou identitou. Autor by však mohl lépe 

vysvětlit, v čem považuje humanistickou identitu za národní, resp. jakou roli hraje národ u 

humanistické perspektivy.  

 

Celkově je vidět za předloženou bakalářskou prací velké množství práce. Výše vyjmenované 

nedostatky lze navíc částečně omluvit tím, že kritická diskurzivní analýza je náročná a poněkud 

specifická metoda, jejíž zvládnutí mezi bakalářskými studenty není standardem. Můj nepříliš 

zasvěcený pohled přitom je, že v současnosti se literatura ustavující kritickou diskurzivní analýzu 

(Wodak, Fairclough apod.) neubírá dobrým směrem. Původní foucaultovský přístup byl historicko-

filosofický a založený často spíše na ostrých a inovativních vhledech než na přesně vymezené 

metodě. Současná literatura k CDA jako by se domnívala, že metodu lze vykřesat z množství definic a 

nových pojmů. Ty ale situaci činí spíše méně přehlednou, a stěží pomáhají provést dobrou kritickou 

diskurzivní analýzu.  

 

S přihlédnutím k tomuto navrhuji známku velmi dobře, ovšem podmíněnou velmi dobrým výkonem u 

obhajoby, který předvede autorovu schopnost kritické reflexe vlastní práce. 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

Jen zopakuji již výše položené otázky a podněty: 

 

+++ Autor by měl vysvětlit, jaký konkrétní vliv mělo na jeho analýzu to, že se přihlásil právě k NF. 

Kritické diskurzivní analýze je někdy vyčítáno, že v definiční rovině zavádí spoustu pojmů, ale pak není 

jasné, jakou relevanci mají pro samotnou analýzu. Co si o tom autor myslí? 

 

+++ Autor by mohl v rámci obhajoby jasněji vysvětlit propojení teorie a výzkumných otázek. 

 

+++ Autor by se měl vyjádřit ke kritice popsané v tomto posudku týkající se jeho intepretace textu 

z článků. 

 

+++ Autor by měl provést reflexi vlastní ideologické pozice a její vliv na závěry práce.  

 

Datum:  

 

Podpis:  


