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1. CÍL PRÁCE (jaký byl a do jaké míry byl naplněn) 

Cílem práce je odhalit případné stereotypní představy prezentované v médiích stran kauzy Wikileaks a 

případně, zda napomáhaly tyto stereotypy sekuritizaci celého tématu. Cíl práce se podařilo naplnit. 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita vlastní práce, vhodnost 

příloh) 

Předložená práce je velmi dobře zpracována. Autorka skutečně provádí analýzu mediálních výstupů. Zvládla 

práci s databází Anopress i metodu samotnou a vyvozené závěry tak jsou na místě, podložené a vhodně 

prezentované. Kromě toho prezentuje čtivě a pečlivě samotné téma práce, které je originální a zajímavé. 

Oceňuji také autorčinu samostatnost při zpracování tématu, protože s nápadem na téma i jeho pojetí přišla už 

před rokem a své představy se držela a dotáhla ji do příkladného konce. 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, kvalita citací a používané literatury, grafická úprava) 

Formální úprava práce je v pořádku. Autorka píše kultivovaně, čtivě, používá reprezentativní vzorek 

analyzovaných textů, řádně odkazuje. Jen bych autorku upozornila, že nepracuji na katedře antropologie, jak 

u údajů o vedoucím uvádí . 

 

4. STRUČNÝ CELKOVÝ KOMENTÁŘ (silné a slabé stránky práce, zdůvodnění hodnocení) 

Předložená práce je dle mého názoru vynikající ukázkou povedené BP. Autorka si vybrala nelehké 

téma a zvládla získat a vhodně roztřídit informace a data a uceleně téma čtenáři představit. Vybrala 

si jasnou metodu, kterou využila při psaní práce. Prokázala pečlivost, schopnost řešit průběžně 

problémy, text psala včas a řádně ho konzultovala. Ukázala zvládnutí formálních nároků kladených 

na odborný text. Za to vše jí v mých očích patří výborné hodnocení. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY URČENÉ K ROZPRAVĚ PŘI OBHAJOBĚ 

V práci se zabýváte otázkou sekuritizace. Pokud byste se zaměřila na americká média (samozřejmě ne tak 

podrobně) našla byste jiné stereotypy a jiná témata, která byla sekuritizována a která naše média 

nepřebírala? 
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6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  

Výborně. 
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