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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) 
Koronavirová epidemie autorce zabránila provést výzkum podle původního plánu a přiměla jí jednak sbírat data 
online namísto distribuce dotazníků ve školních třídách a jednak nahradit focus groups polostrukturovanými 
rozhovory. To pak vedlo ke komplikacím, v dané situaci ale bylo jen těžko možné postupovat jinak a skutečnost, 
že se autorka se situací způsobenou koronavirem dokázala nějak vypořádat, svědčí v její prospěch. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu C 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji C 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu E 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli E 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru E 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Mediální nebo digitální gramotnost mládeže je téma, které se aktuálně řeší teoreticky i prakticky z různých úhlů 
pohledu.. Práce Ivy Mališové se zabývá klíčovou komponentou této gramotnosti, kterou je ověřování si 
informací ze zpravodajských webů, respektive způsob, jakým při ověřování těchto informací studenti středních 
škol postupují. Autorka provedla jednak dotazníkové šetření (několik set respondentů) a také sérii 
polostrukturovaných rozhovorů (11 respondentů), na základě kterých dochází k závěru, že studenti 
k informacím na internetu přistupují většinou kriticky, i když při hlubším zkoumání často nedokážou racionálně 
vysvětlit, jak se jim daří jednotlivé dezinformace identifikovat. 
 
Práce má své silné stránky, ale také slabiny. Mezi ty patří relativně malé množství citované literatury a 
nereprezentativnost skupiny respondentů (jejich výpovědi není vhodné kvantitativně analyzovat a z výzkumu 
tak nelze dělat dalekosáhlejší závěry – to ale do značné míry zavinil koronavirus). V textu se místy vyskytují 
formulace, které souvisí s různými teoretickými přístupy a navzájem si protiřečí. Například na řadě míst autorka 
uvádí, že média mají na publikum silné účinky, souběžně s tím cituje McQualovu periodizaci předpokládané síly 
mediálních účinků, podle které se nacházíme ve fázi "dohodnutých" účinků (t.j. lidí vůči médiím nejsou zcela 



bezbranní). Dále se v práci operuje s objektivitou médií a zároveň se sociálně-konstruktivistickou perspektivou 
(např. s. 34: "Média jsou realitou konstruovanou, proto je velice problematické určit, do jaké míry sahá jejich 
objektivita."). Objektivita ve zpravodajství je v současnosti považována za problematický koncept, mimo jiné 
také díky sociálnímu konstruktivismu, je proto třeba s tímto termínem zacházet velmi opatrně. 
 
Autorka v podstatě předpokládá, že mediální gramotnost plus kritické myšlení by měly studentům umožnit 
rozpoznat, zda konkrétní text na internetu reprezentuje "objektivní" zpravodajství nebo naopak dezinformaci (s. 
35), což se nejvíce odráží v problematickém úkolu na s. 51. Mediální gramotnost a kritické myšlení jsou přitom 
dvě různé věci, autorka to ale v práci příliš nerozlišuje. Metodou, jak by studenti měli případné dezinformace 
odhalit, je jejich ověřování na jiných českých webech, zahraničních webech a zejména na webech médií veřejné 
služby, které se tak stávají jakýmsi měřítkem objektivity, což ale není úplně samozřejmé. 
 
Pozitivem práce naopak je, že se přes zmiňované nedostatky dokáže autorka formulovat závěry, které neohrožují 
ani výše zmíněné problémy.a zejména v polostrukturovaných rozhovorech se jí podařilo nasbírat signifikantní 
výpovědi, které by mohly sloužit jako vodítko pro další výzkum. 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  C 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru C 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. 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.)  

A 

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

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Výše zmíněné problémy se odrazily v tom, že se nad podložeností závěrů práce vznáší otazník. V principu je ale 
práce logicky strukturovaná  a kromě občasných stylistických neobratností nemá formální nedostatky.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Výzkum negativně ovlivnila koronavirová epidemie, která autorce neumožnila získat výpovědi respondentů 
původně plánovaným způsobem, se situací se nicméně vyrovnala použitím alternativních metod sběru dat a práci 
se jí podařilo dokončit. Vedle toho práce trpí také určitou teoretickou neujasněností. Přesto na základě 
nasbíraných dat autorka dospěla k závěrům, které jsou v principu relevantní a smysluplné.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Na s. 35 autorka uvádí: "V této práci se zaměřuji na středoškolské studenty ve věku 15-19 let nehledě na 

to, jakou střední školu studují. Dotazník jsem rozeslala různě po středních školách, které jsem předem 
oslovila prostřednictvím internetu. Studenti vyplnili dotazník online. Nespecifikovala jsem předem tyto 
školy ani obory, ale snažila jsem se zachytit co nejpestřejší vzorek studentů z různých měst a typů škol. 
Závěry studie mohou být vztaženy na středoškolské studenty obecně." – Proč by mělo být možné 
výsledky analýzy takto získaného vzorku respondentů zobecnit, pokud nelze říct, do jaké míry je vzorek 
reprezentativní? 

5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 
 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 



 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 
6.1       

 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A        výborně 
B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    
C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     
D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    
E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   
F        nedoporučuji k obhajobě 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: 22.6.2020                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 
nahrajte do SISu ve formátu PDF, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 
v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    
 


