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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Práce zkoumá fenomén dezinformací ve vztahu k zásadním kauzám kosovské politiky, přičemž sleduje zejména 

vliv dezinformací na mediální obraz a mezinárodní postavení Kosova. Klade si za cíl osvětlit systém šíření 

dezinformací v kosovském mediálním prostoru a to, jak dezinformace ovlivňují mezinárodní postavení Kosova. 

Problém konkrétně zkoumá na třech kauzách s širším mezinárodním dopadem a ohlasem – konkrétně na srbské 

kampani za oduznání Kosova, na případě nacionalisticky-laděného srbského vlaku vypraveného do Kosova a na 
kampani před hlasováním o vstupu Kosova do UNESCO. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Práce si klade poněkud ambiciózní cíle a přichází s originálním pohledem na téma dezinformací skrze 

konstruktivistickou teorii mezinárodních vztahů. Teoretické ukotvení práce, které autor stručně ale výstižně 

přibližuje, je jednou z jejích silných stránek. Dále s ním však autor ve svém textu nepracuje dostatečně a 

nevyužívá jej ve své vlastní analýze. Stejně tak nepracuje ani s pojmy představenými v kapitole o 

dezinformacích. Provázanost teoretických a metodologických částí a samotné analýzy je tak poněkud slabá. 

Samotný výběr analyzovaných kauz není dostatečně vysvětlen a nezdá se být vzhledem k tématu práce 

nejvhodnější, neboť u některých z nich sehrály dezinformace pouze marginální roli. Obecně lze podotknout, že 

výběr čistě mezinárodně politických kauz (např. kampaně za oduznání Kosova) není pro zkoumání vlivu 
dezinformací, jež se mnohem více projevuje v domácím prostředí, příliš šťastné. 

Logická struktura práce patří mezi slabší stránky, a to zejména kvůli tomu, že některé kapitoly a pasáže nejsou 

ve vztahu k tématu práce a jejím cílům příliš relevantní. Jako příklad jde zmínit například podkapitolu o 

tureckých telenovelách, která je sice sama o sobě velmi zajímavá, ale s tématem práce souvisí pouze velmi 

okrajově. 

K práci s prameny je nutné podotknout, že autor byl poněkud omezen neznalostí lokálních jazyků. Jazyková 

bariéra představovala významné limity pro vlastní analýzu, ale pro účely bakalářské práce jde o pochopitelný a 

odpustitelný hendikep, s nímž se autor vypořádal obstojně. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Po formální i jazykové stránce práce vykazuje mnohé nedostatky. Co se grafické úpravy týče, autorovi např. na 

druhé stránce jméno univerzity uteklo o stránku výše či nedal to správného stylu podkapitolu „Dezinformace 

jako součást hybridní války“, jež tím zcela vypadla i z obsahu práce. Na nepříliš vysoké úrovni je ale zejména 

jazyková stránka. V textu se objevují gramatické chyby, nejčastěji jde o špatnou shodu podmětu s přísudkem, a 

to přes to, že jsem studenta na tento problém jako jeho vedoucí opakovaně upozorňovala. Nepřesné a 

nekonzistentní je také používání některých pojmů – např. výrazy zahraniční politika, mezinárodní politika a 

mezinárodní postavení se často slévají do jednoho a jsou používány nesprávně či zaměňovány; podobně 

problematické je i užívání pojmů dezinformace, špatné informace a misinformace (tento pojem se v textu 

objevuje, ač není nikde vysvětlen). Autor také místy používá neobratné či lehce neformální výrazy a obraty a 

někdy se mu v textu zbytečně opakují slova, ačkoliv nebýt zmíněných nedostatků styl autorova psaní není na 

nízké úrovni. Z jazykové stránky je tedy patrné, že autor psal svou práci ve spěchu a nepodrobil ji dostatečné 
kontrole. Výrazné chyby se objevují také v anglickém shrnutí a anotaci, jež evidentně neprošly jazykovou 

editací. 

 Co se ostatních formálních náležitostí týče, nemám k práci větší výhrady, autor se s nimi vypořádal obstojně. 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 



Práce se věnuje velmi zajímavému tématu a rozvíjí několik originálních myšlenek, např. přístup k tématu 

dezinformací skrze konstruktivistickou teorii mezinárodních vztahů a jejich vztažení k mezinárodnímu postavení 

a legitimitě kosovského státu. Potenciál práce však zůstává poněkud nevyužit a její cíle jsou naplněny jen 

částečně, jelikož teoretický rámec se nepromítá do samotné analýzy a ani výběr analyzovaných témat nebyl 

vzhledem k cílům práce nejvhodnější.  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

Ve své analýze se věnujete zejména šíření dezinformací ze strany státních aktérů, konkrétně vlád Srbska a 
Kosova, kteří však nepatří mezi obvyklé šiřitele dezinformací, můžete přiblížit i působení nestátních aktérů a 

fungování dezinformační scény v Kosovu? 

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji známku C 

 

Datum:  2. 9. 2020      Podpis: 

 

 

 

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. 


