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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Jan Šimek si za téma své bakalářské práce vybral problematiku vlivu dezinformací na zahraniční 
politiku Kosova a jeho mediální obraz na mezinárodní scéně. Cílem Šimkova projektu je na základě 
vybraných tří kosovských kauz rozebrat, jakou roli na mediální scéně Kosova zaujímají dezinformace, 
a jaký vliv mají na mezinárodní postavení Kosova.  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Bakalářský projekt je strukturován do čtyř kapitol. V první části autor teoreticky ukotvuje svůj 
výzkum; rozebírá teorii konstruktivismu, detailněji přibližuje koncept dezinformací, jejich využití 
v médiích a jejich prostřednictvím i v politice. Druhá sekce práce poskytuje nezbytný historický 
kontext vývoje situace v Kosovu v době Titovy Jugoslávie, Svazové republiky Jugoslávie, soustátí 
Srbska a Černé Hory a po vyhlášení nezávislosti. Stěžejní kapitola je věnována rozboru tří zvolených 
kauz a analýze, jakou roli v nich sehrály dezinformace.  
 
Autor se problematice dezinformací věnuje prizmatem konstruktivistické teorie mezinárodních vztahů. 
Primární zdroje, o které Šimek opírá svůj text, jsou tzv. dezinformační weby (Sputnik, Russia Today, 
Theduran) a webové portály, reporty, či odborné texty, jež se věnují jejich kritice. Namísto Šimkem 
uváděné analýzy použitých zdrojů, jde ale pouze o jejich stručný výčet. Vzhledem k citlivosti dané 
problematiky absenci kritické diskuse použitých zdrojů vnímám jako zásadní nedostatek.  
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
 
Bakalářský projekt neprošel závěrečnou redakcí textu; na mnoha místech práce vykazuje formální 

nedostatky (překlepy, nedokončené věty, přechylování, soustavné zaměňování díky a kvůli atd.). 
Z textu je patrné, že jeho finalizace probíhala narychlo. Stylistické zpracování textu je na průměrné 
úrovni. Použitá sekundární literatura a primární zdroje jsou citovány řádně.  

 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé 

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
 
Navzdory velmi zajímavému a v českém prostředí originálnímu výběru tématu nedokázal autor 

přesvědčivým způsobem přiblížit a dokumentovat, jaký vliv sehrály dezinformace v kosovském 
prostředí od vyhlášení nezávislosti.  

 
K textu mám následující výhrady:  

1) Na základě tvrzení, že tři prezentované kauzy jsou „dostatečně mediálně propagované“, Šimek 
usuzuje, že je „možné sledovat šíření dezinformací a jejich pohyb v mediálním světě“ (s. 12). 



Šimkem uváděný „mezinárodní přesah a mezinárodní diskuse“ ale nejsou nikterak detailněji 
přiblíženy.  
 

2) Historický nástin Kosova je zjednodušený, tendenční a na mnoha místech autor svá tvrzení 
neopírá o zdroje. Autor ignoruje skutečnost, jak zásadním způsobem se Titův režim pokusil 
pozvednout a modernizovat úroveň této nejméně rozvinuté oblasti socialistické Jugoslávie. 
Tvrzení, že po roce 1974 se „kosovská vláda snažila získat autonomii na Srbsku“ (s. 13), není 
srozumitelné, neboť právě autonomie byla ústavou z roku 1974 udělena. Z mnoha dalších vět 
této podkapitoly je zjevné, že autor sleduje pouze jednu, a to prokosovskou, interpretační linii, 
což je poplatné skrovné sekundární literatuře, ze které vychází. 
 

3) Vzhledem k cíli práce není v sekci, která rozebírá fragmentaci kosovské mediální scény, 
srozumitelné, proč autor věnuje pozornost vlivu tureckých telenovel na veřejné mínění. Jaký 
vliv mají turecké telenovely na dezinformační kampaně, které autor v práce sleduje? Šimek 
současně nepodloženě spekuluje, že podíl ruského vměšování do mediální scény v Kosovu je 
mnohem výraznější než v případě tureckých médií.  
 

4) Diplomant přehlíží význam, jaký vliv na mediální scénu v Kosovu má zahraniční kapitál 
(nejen ruský a turecký, ale i evropskounijní a americký), který usměrňuje výklad 
v kosovských médiích požadovaným směrem. 
 

5) Autor nikde neposkytuje vysvětlení, na základě jakých kritérií byly vybrány tři sledované 
kauzy. V práci není jasné, jaká média analyzoval, podle čeho je vybíral a nakonec 
upřednostnil, jak s daty pracoval, co přesně porovnával atd. Časové vymezení práce je velmi 
široké (2008–2019).  
 

6) Nejkritičtější připomínku mám ke způsobu zpracování tří případových studií, ve kterých měl 
být analyzován dezinformační diskurs. Autor zde postupuje tak, že stručně nastiňuje pohledy 
Kosova a Srbska s tím, že posléze kritické postoje Srbska doplňuje o prosrbské (tj. ruské) 
dezinformační weby. Nejedná se tak o rozbor, ale o vcelku vágní kompilaci. Autor s portály 
ve zmiňovaných třech kauzách systematický nikterak nepracuje, neanalyzuje jejich sdělení, 
obsah, formu, ani jazykové prostředky. Výběr kauz je nahodilý. Shrnující konstatování, že 
dezinformace ve zkoumaných kauzách měly spíše roli okrajovou by mělo být detailněji 
diskutováno.  

 
7) Úplatky, které používá dle Šimka srbská diplomacie, jsou zcela běžnou formou lobbingu, 

s jakou postupuje i kosovská strana. 
 

8) „Analýza“ dezinformačních webů typu Sputnik či Russia Today v Šimkově podání spočívá 
v soustavném opakování, že tyto weby pracují „emotivně“ (s. 27) či „zmiňují emočně 
zabarvené informace“ (s. 30).  

 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 
(jedna až tři): 
 
Jakou roli hrají dezinformační portály v srbsko-kosovských vztazích?  
Jakými konkrétními způsoby byly dezinformační informace šířeny? Jaké jazykové prostředky 
využívaly? Komu byly zprávy směřovány, tj. zdali šlo o občany Kosova či Srbska, nebo byly mířeny 
především do zahraničí? 
Nakolik bylo hlasování o přijetí Kosova do UNESCO ovlivněno na základě dezinformačních kampaní, 
jak Jan Šimek spekuluje na s. 28? 
Existují jiné než ruské dezinformační kanály, například turecké? 
 
 



6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (A-F):  
 
Bakalářskou práci Jana Šimka doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako uspokojivou– D. 
 
  
Datum:         Podpis: 
18. 8. 2020 
 
 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při 
nedostatku místa zadní stranu nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její 
nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou neodstranitelné (např. chybí kritické 
zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou napravit; poměr 
těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 
 
 


