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Průběh obhajoby: Vedoucí práce přivítal členy komise i diplomantku. Poté diplomantka

představila hlavní cíle své práce spolu s východisky a následnými
závěry a průběhu psaní práce. Vedoucí práce shrnul základní přínos
této práce a blíže popsal své teze v posudku. Pozornost věnoval
především vágní formulaci cílů práce, v závěru se dle vedoucího
nejedná o syntézu v pravém smyslu slova. Chybí zde způsob, jakým
autorka vyhledávala zdroje, zda uplatnila způsob systematické
rešerše či se jedná spíše o nahodilost. Také zmiňuje nedostatečně
koherentní text co se týče návaznosti jednotlivých kapitol a pasáží.
Text však postrádá dle vedoucího větší hloubku, dále větší odstup
autorky od tématu pro širší prostor argumentace. Vedoucí také
upozorňuje na větší množství gramatických chyb a překlepů. V
celkovém hodnocení navrhuje hodnocení dobře. Oponent práce se v
mnohém shoduje s vedoucím práce. Upozorňuje, že aspirovat na
syntézu práce v bakalářské práci není úplně vhodné. Zmiňuje také
absenci určitého empirického přístupu, dále také upozornil na
nesrovnalosti v kriminologických pasážích obhajované práce. Také
zmiňuje neaktuálnost zdrojů v přehledové studii a také navrhuje
hodnocení dobře. Diplomantka poté odpověděla na otázky, které
zazněly v přednesených posudcích: přiblížila způsob vyhledávání
zdrojů, také zmínila možnosti dalšího rozšíření této práce například
hackerství v politice či hackerská situace v České republice. V
diskuzi byl dán prostor především způsobu sběru dat. Dále se také
diskuze věnovala problematice identifikace hackera.
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