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Kritéria Definice Max. 
bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    
 Výzkumná otázka, 

formulace problému 
10 10 

 Teoretický 
konceptuální rámec 

30 27 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 38 

Celkem  80 75 
Vedlejší 
kritéria 

   

 Zdroje 10 8 
 Styl 5 4 
 Formální kritéria 5 5 

Celkem  20 17 
    
CELKEM  100 92 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Předložená práce je diskursivní analýzou promluv vybraných kandidátů v 
loňských francouzských prezidentských volbách (Macron, Le Pen, Fillon) ve 
vztahu k sekuritizaci migrace a formování kolektivní identity v binárním 
schématu Self/Other. Po představení teoretického a metodologického rámce 
následují výstižné kontextualizační kapitoly (při diskusi politického úspěchu 
Marine Le Pen je pouze škoda, že autorka opomíjí sociální, tj. prima facie ne 
migrační dimenzi politického programu Front / Rassemblement National, kterou 
se ostatně podobá dalším “protimigračním” populistickým evropským hnutím)  
a samotná diskursivní analýza řazena podle jednotlivých kandidátů s výsledným 
syntetizujícím srovnáním.  

Po teoretické stránce autorka slibuje soustředit se na societální bezpečnost a 
teorii sekuritizace jako hlavní rámec pro analýzu. Sekuritizaci nicméně popisuje 
především v původní formulaci Kodaňské školy a celkově tohoto teoretického 
základu využívá spíše k obecnému rámování problematiky sekuritizace migrace 
ve vazbě na performativní formování kolektivní identity. Tato performativní 
reprodukce je následně přiblížena s využitím metodologického designu 
diskursivní analýzy Lene Hansen. Práce se zde vykazuje velmi solidní 
deskriptivní analytikou, obsahuje velmi zřetelný interpretivní prvek při rozboru 
základních diskursů, a závěry užitečně předkládá i v podobě tabulky a 
diagramu. V závěru autorka neopomíjí poukázat na to, že byť Macronova 
rétorika ve vztahu k migraci byla v kampani relativně umírněná, politika 
francouzské vlády v souvisejících tematických oblastech vykazuje přinejmenším 
značnou kontinuitu. 

 

Vedlejší kritéria: 

Z formálního a stylistického hlediska je práce na velmi dobré úrovni a argument 
je předložen srozumitenou formou navzdory místy poněkud svébytné syntaxi. 
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Celkové hodnocení: 

Předložená práce je řemeslně velmi dobře zpracovanou diskursivní analýzou 
promluv vybraných kandidátů ve francouzských prezidentských volbách (2017). 
Teoretické zarámování práce je spíše obecné, na konceptuální a 
metodologické rovině ale autorka prokázala schopnost úspěšně využít nástrojů 
diskursivní analýzy podle Lene Hansen a provést disciplinovanou, dobře 
strukturovanou analýzu těchto promluv s velmi solidní interpretací 
soustředěnou na formování kolektivní identity („francouzského“) Self a 
(migrantského) Other. 

 

Výsledná známka:  

A 

 

Podpis: 

  


