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Vedoucí práce: Karel Čada 

Oponent: doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D. 

Navržené hodnocení: velmi dobře (C) 
 
 
Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií. 
 
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována? 
 
Autora sleduje ve své práci, jak média píší a informují o tzv. uprchlících. Jak zacházejí s pojmy jako 
uprchlík, i/migrant, azylant, jaké metafory využívají, v jakých kontextech se o uprchlících píše, a to 
v období tzv. migrační krize a v období po ní. Využívá k tomu teorie sociální a mediální konstrukce 
reality a sekuritizace migrace. Srovnává dva deníky MF Dnes a Blesk ve dvou obdobích (druhá 
polovina roku 2015 a druhá polovina roku 2017). V souladu s jinými studiemi ukazuje dominantní 
sekuritizační rámec diskuse, kdy jsou příchozí portrétování jako hrozba či přítěž. Zajímavě ale 
dokladuje proměnu sekuritačního rámce v krizovém a post-krizovém období. Překvapivě ukazuje, 
že krizový diskurs obsahoval větší pestrost rámců a přinášel více obsahů vymykajících se 
sekuritizaci, než post-krizový diskurs, který charakterizuje výhradně sekuritizační optika. Ukazuje, 
že bulvární Blesk nereferuje negativněji než seriózní MF Dnes, ale spíše více využívá extrémních 
poloh (ať už s kladným či záporným znamínkem). Práce tak přináší zajímavá a důležitá zjištění, 
nicméně by jí prospěla větší střídmost a sevřenost empirické částí, která je v současné verze příliš 
extenzivní. Výsledky by byly přesvědčivější, pokud by je autorka komunikovala jasněji a 
strukturovaněji.  
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné 
texty? 
 
Autorka v textech vychází z českých i zahraničních textů. Práce s literaturou nepatří mezi nejsilnější 
stránky práce, nicméně plní svůj účel. Autorka představuje obecnou teorii sociální a mediální 
konstrukcí reality, seznamuje čtenáře s podobou migrace do Evropy v posledních letech a 
představuje sekuritizační rámec migrace. Práci by prospělo větší zohlednění odborných textů 
věnující se migraci a médiím či jazyku. Těchto prací v posledních letech vznikla celá řada a 
přinášejí výsledky, které předkládanou práci doplňují či akcentují podobná témata. Přes uvedené 
výtky však práce s literaturou odpovídá standardům diplomových prací.  
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3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod 
jejich analýzy?  
 
Autorka přehledně popisuje jednotlivé kroky výzkumu.  Popisuje výběr výzkumného vzorku i sběr 
dat. Výběr logicky zdůvodňuje (byť by asi bylo dobré se kriticky věnovat hranici mezi seriózním 
deníkem a bulvárem, kterou autorka v zásadě bezrozporně přijímá z veřejného diskursu). Autorka 
analyzuje celkem rozsáhlý korpus dat (646 článků). Popisuje průběh kódování i stanovení klíčových 
kategorií.  
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
 
Autorka své závěry pevně ukotvuje ve svých datech a v rozsáhlém korpusu analyzovaných textů. 
Vzhledem k analytické strategii práce, kdy se autorka soustředí na obsah textů a porovnává výskyt 
různých jevů, by kvalitě argumentů pomohla větší kvantifikace.  
 
5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění 
převzatých? 
 
Ano, autorka v tomto směru postupuje standardně.  
 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
 
Práce je psaná přehlednou a kultivovanou formou. Práce je ale nepřiměřeně dlouhá a prospěla by ji 
větší stručnost a sevřenější diskuse výsledků.  
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li 
jaké). 
 
Jako vedoucí práce bych rád vyzdvihnul autorčinu samostatnost při analýze dat. Také kvalitou je 
použitý korpus a komparace dvou deníků a časových období. Díky této strategii se autorka ve svých 
zjištěních dostává za obvyklé popisy migračního diskursu. Jako hlavní klad práce vidím to, že práce 
přináší jasná a relevantní zjištění vycházející ze studovaných dat. Na druhou stranu by práce mohla 
být lépe strukturovaná, jasněji podaná, a vycházet z hlubší teoretické konceptualizace. Argumentaci 
by také prospěla větší kvantifikace výsledků při porovnávání deníků i období.  
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
 
V diskusi bych byl rád, aby se zaměřila na tyto otázky: (1) Jak jsou proměny migračních diskursů 
ovlivněny proměnou širších politických diskursů? a (2) Jak by mohl být její výzkum zpřesněn při 
použití kvantitativního designu?  
 
Celkové hodnocení práce: Práce přináší jasná zjištění, ale prospěla by ji větší sevřenost a lepší 
teoretická ukotvenost. Z těchto důvodů jsem rozhodl práci hodnotit jako velmi dobrou (C), 
nicméně přemýšlel jsem i o známce o stupeň lepší.   
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