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Diplomová práce Kateřiny Tošnarové se zabývá tím, jak je téma dezinformací, falešných 

zpráv a záměrně manipulativního zpravodajství zapojeno do výuky společenských věd obecně 

a mediální výchovy zvlášť. Autorka si zvolila důležité téma; při jeho zpracování postupuje 

soustavně: po vymezení základních pojmů se věnuje vlivu, dopadu a účinku médií a 

možnostem identifikovat dezinformace a mediální manipulaci; samostatnou kapitolu věnuje 

mediální výchově, jejím cílům a jejímu institucionálnímu zakotvení v České republice. Přitom 

se soustředí na otázku, proč je důležité o dezinformacích učit. Analyzujíc současné RVP pro 

gymnázia i základní školy shledává, že tématu se tyto programy vzhledem ke své zastaralosti 

věnují nedostatečně. V závěru seznamuje čtenáře s vybranými projekty a organizacemi, jež se 

tématu u nás věnují. 

 Jde o práci kompilační, která se převážně opírá o výpisky z jiných zdrojů; to by samo 

o sobě nebyl zásadní problém, potíž je v tom, že právě při práci se zdroji vykazuje text jisté 

nedostatky, z nichž některé jsou podstatné. Uvedu jen dva příklady ukázkou: citace 

facebookového příspěvku Tomia Okamury v úvodních partiích práce je zcela nedostatečná – 

autorka neuvádí URL ani datum příspěvku, píše jen, že jde o příspěvek „z června 2015“ a 

přitom se odvolává – opět jen obecně a bez dalších konkrétních údajů – na ČT24. Takhle 

citovat nelze – zdroj, jemuž autorka věnuje svou pozornost, je téměř nedohledatelný. Podobně 

na článek (či reportáž?) o vztahu očkování a autismu (na str. 58) odkazuje pouze uvedením 

názvu zdroje a tím, že pochází z ČT24. Takových zcela nedostatečných citací zejména 

internetových pramenů je v práci mnoho. V tom je kus nechtěné ironie: je-li tématem práce 

mediální gramotnost, je schopnost dokládat zdroje elementární součástí této gramotnosti a 

právě v ní autorka na mnoha místech selhává. 

 Potíž s kompilačním přístupem nastává ve chvíli, kdy autor přejímá jiné názory 

nekriticky: i takových míst je v práci vícero a projevují se tím, že text pak ztrácí logickou 

konzistenci. Logický není text např. na str. 12-13, kde se píše, že propaganda jako pojem je 

nadřazená pojmu dezinformace. To by znamenalo, že lze dezinformaci pod propagandu 

pojmově subsumovat neboli: každá dezinformace je vždy součástí propagandy. Ve 

skutečnosti jde o pojmy, které mají sice významný logický průnik, avšak každý z nich se 

vyznačuje i sémantickou oblastí, která je mimo tento průnik. Logická implikace, že každá 

dezinformace je nutně součástí propagandy, zkrátka neplatí.  

 Těžko udržitelné je i tvrzení na str. 42-43: „(…) organizace vytvářející mediální 

obsahy jsou komerční organizace, které za svůj hlavní zájem považují zisk.“ Z této 
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charakteristiky zcela vypadávají média veřejnoprávní, družstevní a komunitní – platí jen pro 

média komerční. Ale ve stati je to podáno tak, jako by to platilo o všech médiích. Takových 

logických nedotažeností je žel v textu víc  – a právě tyto nelogičnosti ve spojení 

s nedostatečnou citační disciplínou činí autorčin kompilační přístup problematickým. Není nic 

špatného na tom pracovat s cizími myšlenkami, ale je třeba s nimi pracovat logicky a pomocí 

standardního citačního aparátu. 

 Po formální stránce práce vcelku splňuje požadavky, které jsou na ni kladené. Jazyk je 

srozumitelný a gramatické chyby a překlepy se sice tu a tam v práci najdou, ale v 

nijak hrozivé míře. Původní přínos není velký a spočívá především v analýze rámcových 

vzdělávacích programů z hlediska, které si autorka vytkla (např. str. 57): za to si zasluhuje 

pochvalu. Cenná je i volba tématu, byť k němu lze nepochybně přistoupit tvořivěji a 

hloubavěji, než jak to činí předložená diplomová práce. Ta tak zůstává spíše průměrná, a tomu 

odpovídá i mé celkové hodnocení. 

 

Závěr:  

Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru. 

Doporučuji k obhajobě.  

 

Náměty k rozpravě:  

 

Mediální výchova je v současných RVP pojímána jako tzv. průřezové téma, to znamená, že je 

možno ji vyučovat jak samostatně (tj. jako samostatný předmět), tak integrovaně (tj. v rámci 

jiných předmětů). Kterému z těchto přístupů byste dala přednost a jaké má každý z obou 

přístupů přednosti a nedostatky? 

 

 

 

 

V Praze dne 3. 1. 2020     Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. 


