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Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Kodera Martin  

Název práce: Atentát nad Lockerbie v českých tištěných médiích 

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Šírová Tereza 

Pracoviště: KMS IKSŽ (interní doktorandka) 

 

1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od  

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Práce ve všech ohledech odpovídá schváleným tezím. Za poněkud matoucí považuji pouze samotný název práce - 

formulace "v českých tištěných médiích" budí očekávání, že se práce bude věnovat tiskovému pokrytí události 

v pozdějších letech v samostatné České republice. Vhodnější by byla formulace "v československých tištěných 

médiích".    

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Autor předložil velmi kvalitní práci, na níž je patrná pečlivost rešeršních prací i samotného zpracování. Oceňuji 

zejména pečlivě zpracované kapitoly o dobovém pozadí a mezinárodních vztazích v 80. letech. Výklad je 

srozumitelný a logicky na sebe navazuje. Trochu však postrádám přehled situace v Československu přímo v 80. 

letech - kapitola 2.1 Situace v ČSSR končí antichartou z roku 1977, přičemž k samotnému atentátu nad 

Lockerbie došlo na konci roku 1989. Nastínění situace v 80. letech, byť jen velmi stručné, by tedy rozhodně bylo 

vhodné. Uvítala bych také podrobnější rozbor toho, jak se atentátníkovi povedlo nálož do letadla dostat, jak a 

kudy cestoval a kdy se od zavazadla oddělil. 

Analýza mediálního pokrytí je provedena velice pečlivě a autor na jejím základě dochází k podloženým závěrům. 

Velice bych však uvítala zařazení kopií článků do příloh práce. Vhodné by to bylo například v případě, kdy autor 

označuje za narušení fakticity obhajobu Československa v souvislosti s použitím semtexu (který nakonec 

z Československa údajně nepocházel, tudíž obhajoba nebyla zcela zcestná). Přiložení pramenných textů by 

například jasně ukázalo, zda šlo o nevyvážené zpravodajské texty, nebo již spíše o publicistiku, kde je názorové 

vyznění naopak přípustné.   

  

 



3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Struktura práce 2 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

1 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Práce má logickou strukturu, autor postupuje od faktických informací o samotném atentátu přes dobové pozadí 

sledovaného období až k samotné analýze. Osobně se domnívám, že by se bylo vhodné mírně upravit řazení 

kapitol - kapitola s názvem Pokračování případu do současnosti by podle mého názoru lépe zapadala za část 

věnovanou faktické stránce atentátu.  

Citační norma je dodržena. Úroveň práce z gramatického i stylistického hlediska je dobrá (až na ojedinělá 

porušení normy - např. "západní státy vyžadovali" na str. 8). Z hlediska grafické úpravy práce téměř odpovídá 

šabloně (upozorňuji jen na příliš úzký pravý okraj). Uvítala bych také přiložení ukázek některých analyzovaných 

článků z dobového tisku.  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autor předložil velice kvalitní práci na téma, které na FSV dosud nebylo zpracováno. Prokázal schopnost 

pracovat s odbornou literaturou z mnoha oblastí. Výklad je srozumitelný a logický; některé body by však podle 

mého názoru mohly být rozpracovány podrobněji. Oceňuji velmi pečlivě provedenou kvalitativní analýzu článků, 

které byly publikovány v dobovém tisku. Práce má logickou a navazující strukturu. Po formálních stránkách je 

téměř bez nedostatků - citační norma je dodržena; stylistická, pravopisná i grafická úroveň práce je dobrá. Práci 

tedy navrhuji hodnotit stupněm výborně. 

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Mohl byste upřesnit, kudy a jak cestoval atentátník a zavazadlo s náloží, respektive jak, kdy a kde došlo 

k jejich "rozdělení"?   

5.2 Uvádíte, že se dodnes objevují informace, které by mohly zpochybnit oficiální verzi o zavinění ze strany 

Libye. Myslíte, že je v současnosti ještě možnost "dopátrat se pravdy" a že je k tomu v dnešní 

mezinárodně-politické situaci vůle? 

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..  

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 

sekretariátu příslušné katedry! 

 


