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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);

Předkládaná práce se originálním způsobem zabývá vztahem mezi terorismem a médii. 
Jádrem práce je mediocentrický model reflektující některé předchozí pokusy o modelování 
vztahu mezi terorismem, médii, veřejností a politickou reprezentací, přičemž důraz je 
kladen potenciál vazeb mezi jednotlivými vrcholy modelu. Práce se soustředí na teoretickou 
diskuzi (definice a narativní rozpracování modelu). Model empiricky neaplikuje, soustředí 
se na deduktivní postup při legitimizaci navrženého modelu.
I přes pro DP netradiční absenci empirické aplikace shledávám zvolený přístup za zcela 
legitimní. DP nabízí kvalitní teoretickou diskuzi opřenou o bohatou zdrojovou základnu. 

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);

Prostřednictvím modelové konstrukce se autorovi podařilo nabídnout komplexnější diskuzi 
vztahů mezi médii a terorismem, jenž se ve standardní akademické literatuře často zaměřuje 
pouze na izolované problematiky (např. symbiotický vztah, etické otázky spojené s možnou 
cenzurou médií v demokratické společnosti apod.). 
Na druhou stranu autor v závěru nerozvíjí v úvodu naznačené téma potenciálu předložené 



diskuze ve vztahu k efektivnějšímu formování protiteroristických politik.  Při absenci 
empirické aplikace by tento typ vyústění posunul DP alespoň v závěru z teoretické ryze 
abstraktní úrovně. 

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

Bez připomínek

4. stylistická a jazyková úroveň textu;

Bez připomínek

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

Bez připomínek

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

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]);

Kvalitou diskuze i zpracování práce jednoznačně odpovídá požadavkům kladeným na DP.

8. navrhovaná klasifikace.
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