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Formulář pro posuzovaní diplomových prací  
  

  

Jméno studentky: Bc. Matěj Beránek       

Studijní program: EKS      

Název diplomové práce: Fenomén dezinformace v českém mediálním prostředí 

Jméno posuzovatele: Mgr. Martin Švantner, PhD.   

  

Okruhy hodnocení diplomové práce:   

  

A) Formální kritéria  

Formální struktura a úprava práce, úplnost povinných částí práce, gramatická a stylistická 

stránka, korektní a jednotné uvádění zdrojů.   

  

Hodnocení (0-10 bodů): 6 

Připomínky a komentáře:   

Celkově text po mém soudu splňuje formální kritéria, přestože obsahuje několik 

problematických míst (některé internetové odkazy jsou v poznámkách pod čarou 

nepřehledné, vůbec celý formát poznámek by bylo záhodné řešit jinak; seznamy literatury a 

internetových zdrojů nejsou podle abecedy a nejsou jednotným fontem). 

 

  

B) Struktura práce  

Jasné formulování problému, vymezení cíle a jeho soulad s obsahem práce, celková koncepce 

a struktura práce, adekvátnost postupu a návaznost jednotlivých částí práce.   

  

Hodnocení (0-10 bodů): 7 

Připomínky a komentáře:   

Práce je strukturována adekvátně, výhrady bych měl spíše k některým jejím proporcím: autor 

se, dle mého soudu, měl mnohem méně, či se vůbec neměl věnovat teoriím, které pojednávají 

o kognitivních a psychologických aspektech dezinformačních médií a raději měl přesněji 

dopracovat a vysvětlit jeho použití Faircloughovy CDA. CDA, zdá se mi, tak hraje v textu 

spíše úlohu zastřešujícího termínu než nějaké pevnější teorie a metody, která by byla 

v pozadí autorovy práce. Stejně tak je tomu s rétorickou analýzou fallacií – namísto 

některých zbytečných odkazů (na McQuaila atp.) měl možná autor věnovat úsilí 

podrobnějšímu zpracování teorií argumentace. 
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Kapitoly na sebe logicky navazují, teoretická a empirická část trochu méně – zejm. vzhledem 

k tomu, že se v první části pojednává celá řada koncepcí – pak se zjeví CDA a vlastní 

analýza. Pokud tomu dobře rozumím, autor se pokusil tyto dva proudy spojit.  

  

C) Rozbor tématu  

Identifikování a vysvětlení základních pojmů a koncepcí, rozsah a relevantnost použité 

literatury, úroveň práce s odbornou literaturou, adekvátnost výkladu použitých textů.  

  

Hodnocení (0-10 bodů): 8 

Připomínky a komentáře:   

Autor identifikoval a vysvětlil základní pojmy a koncepce dostatečně, rozsah a relevantnost 

použité literatury je vyhovující, úroveň práce s odbornou literaturou, adekvátnost výkladu 

použitých textů je přiměřená. V závěru chybí popis jasnějšího propojení teoretické, 

empirické a explanační části.  

 

  

D) Aspekt originality  

Vlastní autorská analýza řešeného problému, schopnost samostatně a tvořivě uvažovat a 

navrhovat řešení, vlastní argumentační a formulační úroveň.  

  

Hodnocení (0-10 bodů): 8 
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Připomínky a komentáře:  Teoretická část práce je popisná. Oceňuji, že na empirické části je 

znát autorovo zaujetí tématem, autor je jistě schopen přinášet vlastní analýzy řešeného 

problému. Do textu se nakonec nedostala žádná vizualizace zjištěného. 

  

E) Význam práce  

Formulovaní jasných a zdůvodnitelných závěrů, adekvátnost a úplnost splnění cílů práce, 

celková odborná úroveň a přínos práce.   

  

Hodnocení (0-10 bodů): 8 

Cíl shledávám jako naplněný. 

 

Otázky na obhajobu:   

 

  

  

Součet bodů (0-50 bodů): 37 

Celkové hodnocení (známka)*: 2 

  

Hodnotící stupnice:   

50-40 bodů:  1 – výborně  

39- 25 bodů: 2 – velmi dobře  

24- 15 bodů: 3 – dobře  

14-0 bodů:  4 – nedostatečně  

  

* V případě, že některý z okruhů hodnocení A), B), C), D) je hodnocený počtem bodů 0, 

práce je klasifikována známkou 4.   

  

  

  

Datum:     



4  

  

  

  

........................................ 

podpis     

  

 


