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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) 

Autorka si zvolila zajímavé a aktuální téma, které navíc v roce 2020 nabralo nový aktuální rozměr. Na to autorka 

zareagovala tím, že do posuzování zařadila články týkající se pandemie koronaviru SARS-CoV-2. Práce tak 

nabízí velmi zajímavý vhled do toho, jakým způsobem publikum posuzuje pravdivost, důvěryhodnost a 

"falešnost" zpráv. Téma autorka pojala velmi zevrubně, včetně kombinace kvalitativní a kvantitativní metody 

pro co možná nejúplnější pohled na problematiku tzv. "falešných zpráv". Výsledkem je zdařilá práce, která 

obsahuje podložené a netriviální poznatky o tom, jakým způsobem české publikum vnímalo zprávy týkající se 

covid-19 v první polovině roku 2020. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů B 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Již rozsah práce napovídá, že autorka pojala svůj výzkumný úkol zodpovědně. V teoretické části podrobně 

rozebírá různé přístupy k tomu, jak vymezit pojem "falešných zpráv" a jak to souvisí s (dlouhodobě klesající) 

důvěrou publika v média. Autorka pečlivě pracuje s literaturou a poznámkovým aparátem, čtenář se tak vždy 

dozví, odkud který koncept pochází a jaké termíny se pro ten který koncept používají v anglické literatuře. Je 

chvályhodné, že se autorka nesnaží zjednodušovat nálepku "falešné zprávy" a místo toho ukazuje složité 

nejednoznačnosti tohoto pojmenování. Čtenář se tak nedozvídá jen jednostranný pohled očima určitého 

akademického směru, ale získává pestrý pohled z různých akademických směrů. Občas autorka přidá 

podkapitoly, které s výzkumným problémem souvisí spíše okrajově a v práci by být nemusely, jejich přítomnost 

ale opět dokresluje zodpovědný přístup k výzkumu. 

Místy autorka sklouzne od neutrálního akademického slovníku k populárnějšímu jazyku, ale nejedná se o 

problém, který by narušoval srozumitelnost nebo důvěryhodnost textu.  

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 



Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce B 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

A 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 

 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Téma práce a teze práce vznikly dávno před koronavirovou pandemií, autorka nicméně pohotově zareagovala a i 

v době karantény, kdy byla práce ztížená, zvládla uskutečnit kvalitativní výzkum formou rozhovorů se čtenáři. V 

práci dobře (někdy až příliš do detailů) popisuje teoretická východiska, kterými se řídí při sestavování metodiky i 

vyhodnocování výzkumu. Respektive výzkumů, protože práce obsahuje dva navzájem se doplňující, ale v 

podstatě samostatné a samonosné průzkumy. Kvalitativní přináší porozumění tomu, jak čtenáři o obsahu uvažují 

a jak si pro sebe definují důvěryhodnost nebo manipulaci. Nejen pro mediální výzkumníky, ale i pro novináře 

může být taková aktuální – byť rozsahem samozřejmě omezená – sonda do čtenářských úvah užitečná.  

Kvantitativní výzkum pak pracuje s velkým vzorkem a netriviálními metodami náhodného přiřazení respondentů 

do jedné ze čtyř (technicky vzato osmi) verzí dotazníku. Každá verze obsahuje stejné otázky, ale liší se tím, které 

texty předkládá čtenářům k ohodnocení a posouzení. To autorce umožnilo otestovat, jak se liší vnímání čtenářů v 

závislosti na tom, nakolik s daným textem názorově souzní. Výsledky jsou statistiky významné a bezesporu 

zajímavé. Autorka potvrdila většinu ze svých původních hypotéz a přesvědčivě to ukazuje na (většinou) dobře 

zvolených grafech s pečlivě popsanými náležitostmi. Za zmínku stojí, že autorka se nesnaží potvrdit svou 

hypotézu za každou cenu a nepadá tak do časté pasti, která na výzkumníka číhá, v podobě tunelového vidění  a 

potvrzujícího zkreslení. Naopak, i tam, kde autorka nachází pro hypotézu pouze slabší podporu v datech, raději 

označuje hypotézu za nepotvrzenou, než aby se dopustila přehánění nebo zjednodušování. 

V textu autorka místy volí příliš pedagogický styl, což text prodlužuje tam, kde by se lépe hodila stručnost. Na 

druhou stranu, pro některé čtenáře může být i to, co přímo nesouvisí s výzkumnou otázkou, přínosnou informací 

rozšiřující už tak zevrubně zpracované téma. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Práce je výjimečná svým rozsahem – nejen co se týče stránek, ale i co se týče rozsahu obou výzkumů. Výstupy 

kvalitativního výzkumu autorka kompletně přepsala (viz příloha, která má přes 90 stran) a kvantitativní výzkum 

čerpal z dat skoro tisícovky respondentů. Oba tyto výzkumy se navzájem doplňovaly a výsledkem je tedy 

překvapivě ucelená a rozsáhlá analýza vnímání falešných zpráv publikem. Za nejzajímavější lze označit to, 

jakým způsobem čtenáři vnímají a definují "důvěryhodnost", jakým způsobem (ne)ověřují zprávy a jak o těchto 

úkonech uvažují a mluví. Kvantitativní výzkum pak (i díky tomu, že pracuje s různými verzemi a umožňuje tak 

hledat vnitřní statistické souvislosti) ukazuje i to, co si lidé sami zřejmě jen obtížně připouští: tedy že to, nakolik 

zprávě věří, do značné míry souvisí nikoli s formálními či reálnými kvalitami článku, ale s tím, nakolik článek 

konvenuje s čtenářovým viděním světa. 

Diplomová práce není bez nedostatků – mohla by být kupříkladu kratší a struktura by mohla více směřovat k 

prezentaci výsledků v kontextu jednotlivých aspektů falešných zpráv – nicméně jsou to spíše drobné připomínky. 

Celkově jde o dílo nejen rozsáhlé, ale také pečlivě připravené a kvalitní. 

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Co Vás nejvíce překvapilo na odpovědích respondentů při diskuzi nad falešnými zprávami?  

5.2 Jak by vaše zjištění mohl implementovat do svých osnov někdo, kdo učí mediální gramotnost na základní 

nebo střední škole? 

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 



 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1 Systém URKUND hlásí shodu 10 %. Po projití jednotlivých nalezených shod je ale zřejmé, že jde o 

důsledek velkého množství citované literatury. Systém totiž podtrhává i shodu textových řetězců, které 

obsahují název citovaného díla. Nejedná se tedy v žádném případě o nežádoucí opisování, ale spíše o 

nepřesnost systému, který nerozlišuje, ve které části textu je shoda nalezena.  

 

 

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: 18. srpna 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 elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 

jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 

posudek bez podpisu! 

 


