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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)
Cíl, technika a struktura práce odpovídají schváleným tezím. 

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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka se ve své diplomové práci věnuje na základě odborné literatury teoretickému vymezení terorismu. Toto 
vymezení je velmi přehledné a představuje dobrý teoretický základ pro vlastní analýzu. Poté jsou prezentovány 
okolnosti a průběh Breivikova teroristického činu. Autorka následně přechází k vlastní analýze. Charakterizuje 
vybraná periodika, kde je několik drobných nepřesností (např. jednou chybná křestní jména u Křetínského a 
Tkáče, nepřesná formulace u vzniku společnosti Ebika). Autorka si zvolila pro svoji analýzu dvě bulvární a dvě 
seriózní tištěná média. Provedla kvantitativní analýzu, která ukazuje, jakým způsobem média informovala o 
Breivikově teroristickém činu i následném soudním procesu s ním. Analýza je doplněna přehlednými tabulkami 
a grafy, které mají vypovídající hodnotu. Jen by měla být zařazena i kódovací kniha. Autorka uskutečnila i 
kvalitativní analýzu, kdy se věnuje i fotografiím a použivaným jazykovým prostředkům. Zde je vidět, že by 
analýza mohla být určitě ještě podrobnější. Autorka například ukazuje, jakým způsobem výběr fotografií 
z Breivikova procesu mohl působit na čtenáře. V tomto směru by bylo možné ještě více analyzovat i fotografie 
ze dní po Breivikově činu. Vhodné by bylo zjištění kvantitativní i kvalitativní analýzy vztáhnout ke koncepci 
zpravodajských hodnot. Autorka popsala způsob zpravodajství vybraných deníků, ale bylo by vhodné pustit se 
ještě do větší interpretace výsledků, kde by jí právě zpravodajské hodnoty umožňily, aby více mohla rozebrat 
zjištěné rozdíly mezi seriózními a bulvárními deníky. 
          



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 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů 2
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

2

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)

1

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce má logickou strukturu. Autorka zvládla dobře terminologii oboru. Podle citační normy by název článku 

měl být normálním písmem a kurzivou se uvádí název periodika. Jinak jsou ale odkazy na periodika provedena 
pečlivě. V seznamu použité literatury by bylo přehlednější, pokud by autorka rozdělovala knižní a internetové 
zdroje. Práce má velmi dobrou jazykovou a grafickou úroveň. Přílohou práce jsou provedené rešerše 
sledovaných deníků.    

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Autorka ve své diplomové práci analyzovala, jakým způsobem vybrané české deníky informovaly o Breivikově 
teroristickém činu. Sledovala také, jak se periodika zabývala soudním procesem. Pracovala s dostatečným 
vzorkem pro svoji analýzu. Na základě analýzy zjistila rozdíly mezi seriózními a bulvárními deníky. Jak jsem 
uvedl, tak bych viděl ještě možnosti pro širší analýzu z hlediska práce s fotografiemi a využitím jazykových 
prostředků. Mohla by být také širší interpretace výsledků na základě zpravodajských hodnot. 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
5.2
5.3
5.4

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

výborně –  velmi dobře –  dobře –  nedoporučuji k obhajobě 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

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

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


