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1. koncepce práce 
i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; 

přiměřenost, původnost;
ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda 

zpracování;
iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých 

zdrojů;
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, 

logická provázanost);

Téma diplomové práce si autorka zvolila velmi originální, zajímavé a zároveň nesmírně 
obtížné. Práce detailně zkoumá za použití predikátové analýzy a analýzy metafor obsah 
poselství předávaných Usamou bin Ladinem po invazi Spojených států amerických do 
Iráku v roce 2003. V textu je kladen důraz na hledání odpovědí na dvě stěžejní otázky. Jak 
jsou Spojené státy americké a jejich evropští spojenci vykreslováni v jednotlivých 
poselstvích? A současně, co zjištěné charakteristiky o autorovi/autorech vypovídají? Práce 
je členěna do čtyř základních kapitol, přičemž čtvrtá kapitola je vyvrcholením celé práce, 
kde autorka detailně rozebírá za použití zmiňovaných analýz devět poselství Usamy bin 
Ladina a zkoumá schémata metafor a propojení významů jednotlivých slov obsažených v 
poselstvích. Struktura textu je přehledná a logická.

2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, 
interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků, 
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost, 
správnost postupů; konformita s projektem);

V diplomové  práci  Kláry  Schneiderové  oceňuji  zejména originalitu  zpracování  tématu  a 



odhodlání  autorky  spočívající  v detailním  rozboru  textu  (poselství  Usamy  bin  Ladina) 
formou predikátové analýzy a analýzy metafor. Pro úspěšné zpracování práce bylo nutné 
splňovat  několik  významných  kritérií,  která  nejsou  standardní,  např.  výborně  ovládat 
arabský jazyk.
Interpretace, formulace poznatků i argumentace jsou na výborné úrovni.
Výsledná předkládaná diplomová práce je konformní s projektem.

3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace);

Práce je zpracována za pomocí velkého počtu odborných materiálů. Autorka skutečně 
dokázala, že ji téma nesmírně zaujalo a nashromáždila významný počet zdrojů. 

4. stylistická a jazyková úroveň textu;

Stylistická úroveň odpovídá požadavkům na magisterskou diplomovou práci. Diplomová 
práce je psaná v anglickém jazyce, přičemž jazyková úroveň je vynikající.

5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt);

Diplomová práce Kláry Schneiderové je po formální  stránce kompletní.  Obsahuje čestné 
prohlášení, obsah, resumé, přílohu a projekt.

6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě;

Jak se podle Vašeho názoru bude vyvíjet přístup salafistů k džihadismu po smrti Usamy 
bin Ladina? Bude možné zaznamenat výrazné rozdíly?

7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení 
práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na 
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]);

Práce  odpovídá  požadavkům  kladeným  na  diplomovou  práci,  je  zpracována  nesmírně 
pečlivě a s velkým zaujetím. Predikátovou analýzu a analýzu metafor považuji  za velmi 
náročný úkol  ke zpracování  a  autorka jej  výborně zvládla.  Současně  výběr  anglického 
jazyka  pro  zpracování  diplomové  práce a  způsob  použití  je  nutné  pozitivně  ohodnotit. 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji na zvláštní ocenění.

8. navrhovaná klasifikace.



Výborně

datum podpis

15.6.2011


	Posudek magisterské diplomové práce

