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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) 
Na tomto místě je zapotřebí ocenit nejen aktuálnost, ale i důležitost tématu, jemuž se diplomantka věnovala, 
protože etickému rozměru referování zpravodajských médií o teroristických aktech není v tuzemském odborném 
diskursu věnována náležitá pozornost. Názorným příkladem je vizualizace poprav západních rukojmí, k nimž 
přistoupila teroristická organizace Islámský stát v polovině roku 2014, a která se objevovala ve vysílání 
televizních stanic v ČR. Oproti schváleným tezím ze dne 25. června 2015 došlo - po dohodě s konzultantem - ke 
změně ve struktuře práce, jež je vhodně odůvodněna na straně 4.               
 
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 1 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka předkládá teoretický rámec týkající se terorismu, resp. referování novinářů o aktech teroristů a o 
etických problémech, jež se k tomuto druhu zpravodajství váží. Opírá se o poměrně robusní seznam literatury a 
pramenů. Její výklad sice prokazuje schopnost aplikace teoretických poznatků, na některých místech se však 
dopouští tvrzení, jež by bylo dobré doložit fakty (viz otázky v závěru tohoto posudku).       
 
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 1 
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 

1 



s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 
3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 
3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Pečlivost, s jakou autorka přistoupila ke zpracování vymezené problematiky, podtrhuje úroveň poznámkového 
aparátu i rozsah přílohové části. Výsledný dojem však kazí zbytečné překlepy, jazykové neobratnosti a 
pravopisné chyby (např. na str. 10 je dlouhé í namísto krátkého "Nedávejme jím publicitu.", na str. 11 přebývá 
v textu písmeno a "Pomoci by také mohl a vznik etických kodexů...", na str. 18 naopak chybí písmeno í ve větě 
"... další citlivou oblastí je narušován soukromí obětí...", nedůslednost při používání názvu listu The New York 
Times - na str. 21 je bez členu určitého, na str. 26 s ním, na str. 23 se ve třetím odstavci na každém řádku 
vyskytuje slovo vždy, na str. 28 špatně vyskloňované slovo ve větě "Má to opačná efekt." atd.).   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Předložená bakalářská práce patří k těm zdařilejším, jež jsou na IKSŽ FSV UK v Praze obhajovány. Před její 
ústní obhajobou váhám v hodnocení mezi stupněm výborně a velmi dobře.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Na straně 16 autorka píše, že "východiskem pro alespoň částečné vyřešení komplikovaného vztahu mezi 

médii a terorismem je zavedení etických kodexů, které regulují zpravodajství o teroristických 
incidentech". Existují ještě jiné nástroje samoregulace žurnalistiky, které mohou být v mnoha ohledech 
efektivnější? Může tuto problematiku diplomantka rozvést na příkladu britského vysílatele veřejné 
služby, tedy BBC?  

5.2 V závěru bakalářské práce (viz str. 36) se čtenář dozvídá, že terorismus je tématem, které "zaručí 
vzhledem ke své povaze zvýšenou sledovanost". Může tento závěr doložit konkrétními daty (kupříkladu 
na sledovanosti kontinuálního vysílání CNN o popravě amerického válečného zpravodaje Jamese 
Foleyho)?   

 
 
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! 
 


