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Název práce: Senioři v době̌ fake news 

Typ práce: diplomová 

Hodnocení práce: výborně  

Vedoucí práce: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. 

Řešitelka práce: Bc. Anežka Pajgrtová 

Slovní hodnocení práce 

Diplomová práce Anežky Pajgrotové se věnuje aktuálnímu tématu, které v posledních letech 

hýbe akademickým výzkumem. Je dobře, že se v oblasti výzkum tzv. fake news zvolila úzce 

zaměřené téma jejich recepce u seniorů, kteří patří mezi nejohroženější skupiny. Pajgrtová 

práci od počátků směřuje právě k nim, a tak ji lze odpustit poněkud strohý teoretický úvod, 

ale přeci jen bych jej čekal o něco širší a kritičtější. Osobně sice souhlasím kupříkladu s 

kapitolou pět, kde se věnuje principům pro rozpoznání fake news, ale očekával bych její 

hlubší teoretické zakotvení, zvlášť protože jsou i u nás již na toto téma dostupné výzkumy. V 

práci také absentuje důslednější srovnání s cizinou, a tak by se dalo pokračovat. Z domácích 

výzkumů bych tu čekal odkazy na práce Jakub Macka a Aleny Mackové z Masarykovy 

univerzit. 

 

Samotný výzkum ale diplomantka navrhuji srozumitelně a logicky je dobře vystavěn. Metoda 

rozhovorů je zvolena přiměřeně pro první ohmatání terénu a její výsledky jsou zpracovány 

přehledně. Důležité je, že autorka si je plně vědoma limit zvoleného postupu a zejména 

zvoleného vzorku.  

 

Práci navrhuji hodnotit známkou výborně na spodní bodové hranici. 

 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Možné rozpětí Bodové hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 
0 – 40 bodů 35 

přínos a novost práce 0 – 20 bodů 15 
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citování, korektnost citování, 

využití inf. zdrojů 
0 – 20 bodů 15 

slohové zpracování 0 – 15 bodů 13 

gramatika textu 0 – 5 bodů 5 

CELKEM 100 bodů 83 

Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 

61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 

V Praze dne 30. 8. 2020  

Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. 

 


