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Základní charakteristika práce. 

Jonáš Kreisinger si vybral nosné a aktuální téma, které se rozhodl zpracovat prostřednictvím poměrně 

obtížné metodologie diskursivní analýzy. Tématem jeho práce je vztah mezi mediálním diskursem 

migrační krize a nacionalismem, tedy otázka, jakou funkci a jakým konkrétním způsobem plní 

mediální diskurs migrační krize při reprodukci nacionalismu, v tomto případě na příkladu České 

republiky. Základními teoretickými východisky je Faircloughova kritická diskursivní analýza, 

Althusserovo pojetí ideologie a aktuální sociologická diskuse o nacionalismu. Autor využívá relevantní 

a aktuální zahraniční literaturu, práce má jasnou a logickou strukturu, formální stránka práce je 

v pořádku. Odevzdanou bakalářskou prací student prokázal schopnost samostatného zpracování 

vybraného tématu na úrovni absolventa bakalářského studia a tuto práci tedy doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

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

Záměr a cíl je formulovaný jasně a srozumitelně. Již v úvodu autor rozvádí cíl do tří výzkumných 

otázek, přičemž třetí není úplně šťastně formulovaná a není jasné, zda na ni práce je schopna 

odpovědět. Závěr ovšem tento přešlap koriguje a shrnuje odpovídajícím a vyzrálým způsobem 

získané odpovědi na tyto otázky. 

 

 

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

Postup řešení je zvolen adekvátně. Metoda je popsána na s. 27-31, podle mého názoru mohl autor 

být více specifický a formalistický při popisu výzkumného postupu, což je ale do značné míry 

způsobeno makrosociologickým, holistickým založením diskursivní analýzy. Na úroveň bakalářsjké 

práce se dle mého názoru autor s úskalími užití metody popasoval poměrně dobře. Oceňuji 

zdůvodnění nezvolení alternativních metodických přístupů, které by se vzhledem k otázce nabízely (i 

když zdůvodnění ne-volby grounded theory není úplně přesvědčivé). 
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Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, vytváří 

text konzistentní celek? 

Určitou slabinou propojení teoretické a empirické části je, že z textu není úplně zřejmé, v čem spočívá 

přidaná hodnota Althussera při analýze vztahu mezi migrační krizi a nacionalismem, Althusser se 

znovu objevuje až v diskusi a zabírá podobný prostor jako třeba Gramsci, který ale v teoretické části 

tak akcentován není. Osvětlení tohoto momentu při obhajobě by poskytlo plnější odpověď na otázku 

konzistence celku. Mimo tento moment je text dobře propojený a vytváří konzistentní celek. 

 

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce přehlednou 

strukturu? 

Struktura práce je logická a přehledná, sleduje standardní skladbu odborného článku. Celková 

výstavba argumentace dává smysl a je jasná a přesvědčivá, při bližším pohledu výstavbu argumentace 

trochu sráží formulační nepřesnosti a strohost vyjadřování (viz také níže). 

 

 

 

OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, vhled 

autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Teoretická část práce pokrývá všechny hlavní dimenze problematiky, které jsou poté využity při 

interpretaci zkoumaného materiálu v empirické části. Trochu na škodu je, že teoretická část není 

ukončená. Kvalitu teoretické části práce sráží poměrně výrazně velmi strohý styl vyjadřování, kdy 

autor používá často nerozvinuté věty, které na sebe explicitně nenavazují, místy je text 

nekonzistentní, neboť autor najednou přeskočí v rámci jednoho odstavce na jiné téma (např. první 

odstavec kpt. 2.23 či poslední věta 1. odstavce 2.3.3). Musím ovšem uznat, že v průběhu psaní práce 

autor učinil značné pokroky v tomto ohledu a celou věc lze chápat jako cestu k vyzrávání stylu psaní.  

Trochu nepřesvědčivě na mě působí části o ideologii, konkrétně pak o Althusserově pojetí ideologie, 

kde by se dalo s některými tvrzeními autora v konfrontaci s využitým Althusserovým textem poměrně 

dobře konfrontovat. Zde bych uvítal větší jasnost, srozumitelnost, případně doplnění příklady, 

protože mi připadá, že bez znalosti Althussera lze z textu specifikum jeho přístupu pochopit 

s obtížemi. I vzhledem k hlubšímu nevyužití Althusserova pojmosloví při rekonstrukci diskursu si 

myslím, že autor má co tohoto zvoleného teoretického východiska ještě rezervu. 

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem k cíli 

práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Metoda je zvolena a obhájena adekvátně i když není věnován příliš velký prostor obhájení typu 

zvolené diskursivní analýzy (kterých je větší množství).  Interpretace výsledků zejména v prvních 

podpodkapitolách empirické části působí roztříštěně a nejdůležitější zjištění z textu nevystupují. Popis 

aplikace samotné metody je velmi stručný a nejsem si jistý, zda by na tomto základě byl někdo druhý 

schopen postupovat stejně. Autor vhodně interpretaci doplňuje citacemi, čtenář se ale někdy nezbaví 

dojmu, že diskurs je vnitřně značně různorodý a nikoli homogenní (což by diskurs měl být). 

K přesvědčivosti empirické části práce by přispěla odpověď na otázku, v čem podle autora zvolený 

metodický postup přesahuje subjektivní interpretaci vybraného souboru textů. 
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Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických analýz, 

provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení výzkumných 

otázek, naplnění cílů práce). 

Diskuse a závěr práce značně napravují dojem z empirické části práce, i když je jasné, že představení 

výsledků diskursivní analýzy je věc značně obtížná. Jako nosný moment vidím zejména poukázání na 

instrumentální roli uprchlíka v diskursu, zajímalo by mě, jak by ale vypadala neinstrumentální role, 

neboť některé citované zdroje k tomu trochu odkazují (s. 44). 

 

 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-162 tis. 

znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora od převzatých, 

seznam literatury atd.) 

BP naplňuje požadovaná kritéria, ve dvou až třech případech by bylo dobré doplnit odkaz, nejedná se 

ale o systematickou chybu práce. 

 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, zahraniční 

literatura, datové zdroje,…) 

Oceňuji navázání na aktuální zahrasniční výzkum v oblasti, literatura je nadstandardní, obsahuje 

většinově relevantní, často poměrně těžkotonážní odbornou literaturu (např. německé vydání 

Foucaultovy Vůle k vědění). 

 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, označení 

příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

O.K. 

 

 

Další poznámky 

- 

 

 

Celkové hodnocení práce 

Práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji hodnocení výborně až velmi dobře, na základě obhajoby. 

 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

Mohl by student doložit tvrzení ze s. 32 „Zdánlivě je cílem této diskuse ... delegitimizovat přijímání 

uprchlíků.“ Jak k němu došel a jak je tato skutečnost dokázána? 
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Mohl by autor vysvětlit poslední větu prvního odstavce na s.33, a to zejména k těm „částem 

diskursu“, které uprchlíku vnímají jako aktivní hrozbu? 

 

 

Datum: 4.6.2017 
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