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Stručná charakteristika práce: Těžištěm diplomové práce kolegyně Kateřiny Tošnarové je 

téma dezinformace, jež je traktováno jednak v kontextu mediálních studií, jednak v souvislosti 

s problematikou mediální výchovy a výukou společenských věd. Záměrem práce je přiblížit 

fenomén dezinformace, rozpoznat jeho didaktický potenciál a představit možnosti, jak 

s tématem dezinformací pracovat ve výuce. Diplomová práce má především charakter 

teoretického ohledání tematiky, nekoncipuje konkrétní možnosti výuky. 

Posuzovaná práce se sestává z osmi kapitol, přičemž nejprve je pozornost zaměřena na 

terminologické vymezení základních pojmů, dále na otázku vlivu médií na člověka a na otázku 

po rozpoznávání dezinformací; samostatná kapitola je věnována mediální výchově, též tématu 

dezinformací v kontextu výuky společenských věd a otázce, jak pracovat s dezinformacemi ve 

výuce; diplomantka se též zabývá vybranými organizacemi a projekty, jež mají s didaktickým 

uchopení dezinformací co dočinění. Součástí práce není přílohový materiál. 

 

Formální stránka práce: Diplomová práce kolegyně Tošnarové obsahuje všechny povinné 

prvky, je přehledně a v podstatě logicky strukturována, nezaznamenal jsem žádné zásadní 

jazykové prohřešky. Poměrně jednoznačně jsou v práci rozlišeny citace, parafráze a tok 

autorčina myšlení. Bibliografické údaje k parafrázím a citacím jsou uváděny v závorkách 

v textu, místy však s určitými nepřesnostmi (jež se na více místech vyskytuji především tam, 

kde diplomantka cituje mediální výroky - např. s. 10, 25, 35; dlužno podotknout, že potřebné 

informace jsou pak dohledatelné v závěrečném seznamu pramenů). Při zpracování práce se 

autorka opírá o dostatečný výběr odpovídající odborné literatury, i když některé tituly jsou 

v práci zastoupeny výrazněji.  

 

Obsahová stránka práce: Po obsahové práce působí práce poměrně uceleně: práce má 

logickou stavbu, kapitoly na sebe odpovídajícím způsobem navazují a vztahují se k tématu 

práce. Diplomantka se vyrovnává s šíří různých tematických okruhů, přičemž se v práci 

dotýká těch klíčových, jež při zpracování zvolené tematiky nemohou být opominuty 

(poznatky mediální teorie, kurikulum, možnosti rozpoznávání a didaktické práce 

s dezinformacemi) a v podstatě naplňuje záměr práce. Místy by však textu prospělo ještě 

jedno kritické čtení. Předpokládám, že posuzovaná práce může být přínosná vyučujícímu, 

jenž má zájem získat základní přehled o problematice. 

Z celkového pohledu na posuzované práci nacházím dva nedostatky, či přesněji řečeno výzvy, 

kterým práce spíše nedostála. První se týká způsobu traktování tematiky, který je sice 

v pořádku, ale nepřekonává gravitaci poznatků studované literatury; v tomto smyslu se 

v případě posuzované práce jedná spíše o text interpretující nastudované zdroje, než že by šlo 

o původní promyšlení tematiky (zde je však třeba dodat, že text není prostý autorské invence 



a že autorka prokazuje svoji orientaci v problematice); o něco kritičtější či tvořivější přístup 

by práci prospěl ve smyslu tvorby přesnějších formulací.  

Druhou výzvou, která mohla být jednoznačněji naplněna, je hlubší rozvinutí dimenze 

didaktiky společenských věd – ta je sice v práci zastoupena, nicméně dokázal bych si v práci 

představit ještě jednu navazující kapitolu diplomové práce, jež by této výzvě dostála.  

Celkové hodnocení: Kolegyně Kateřina Tošnarová zpracovala diplomovou práci na téma, jež 

si sama zvolila na základě svého zájmu a jehož význam bude v kontextu mediální výchovy a 

výuky společenských věd nadále stoupat. Předloženou prací prokázala diplomantka svoji 

dobrou orientaci v problematice. Posuzovaná závěrečná práce splňuje podmínky kladené na 

závěrečné práce v příslušném oboru, a proto ji doporučuji ji k obhajobě. 

 

Otázky: 

1) Ve své diplomové práci jste se opakovaně kriticky vyjádřila k současným RVP (Z a G) 

/např. s 57/, které s ohledem na dynamiku změn mediálního prostředí mohou být považovány 

za pokulhávající. Pokusila byste se naformulovat doporučení pro budoucí RVP a ŠVP týkající 

se tématu dezinformace? 

 

2) Při čtení Vaší diplomové práce se mi opakovaně vynořovala otázka, zdali vyučující (např. 

společenských věd a výchovy k občanství) jsou ochotni a schopni reflektovat to, nakolik sami 

nepřispívají k šíření dezinformací. Nesetkala jste se při zpracovávání zvolené tematiky 

s podobným problém, který by se týkal vyučujících a jejich „produkce“ misinformací? 

 

Ve Slaném dne 5. 1. 2019    Zbyněk Zicha 

 

 


