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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) 
      
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU TEORETICKÉ ČÁSTI 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 C  
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat C  
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů C  
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Pokud se diplomantka zabývá manipulací s obrazem, je s podivem, že nesáhla po knize Aleny a Filipa Lábových 
„Soumrak fotožurnalismu?“ Jde o základní literaturu o starých žurnalistických praktikách. To, co je dnes 
nazýváno fake-news, jsou jen staré praktiky s novým názvem, v rámci propagandy jak nacistické, tak 
komunistické docházelo a v případě komunistické a ruské dochází k šíření nepravdivých informací, jejichž cílem 
je manipulace s obecenstvem, dodnes. Z práce jako by vyplývalo, že tyto nekalé praktiky přinesl až internet. 
Pokud jde o práci s termínem hoax – jde o hodně staré slovo, stačí nahlédnout do anglicko českého slovníku 
z roku 1940, kde stojí, že jde o smyšlenku, aprílový žert, podvod. Není jasné, kde se vzala představa, že „Jejím 
cílem (tedy mystifikace) může být okradení důvěřivce…“ (str.3) Pokud jde dále o mystifikaci, bylo by dobré ji 
odlišovat od dezinformace. Youtube kanál ČSTV, který je v práci zmiňován, nebyl kanálem dezinformačním, ale 
čistě mystifikačním. Že jej někteří brali vážně, je ovšem smutný fakt.  
   
      
3. HODNOCENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení písmenem 
2.1 Struktura praktického projektu C  
2.2 Obsahové zpracování praktického projektu B  
2.3 Formální / technické zpracování praktického projektu C  



2.4 Hodnocení celkového praktického výstupu C  
 
4. 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 B  
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  
3.6 Celkové zpracování praktického projektu C 
3 7. Obrazová/zvuková/ estetická/ úroveň praktické části B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
Struktura teoretické části je přehledná, i když v ní chybí jakákoliv zmínka o historickém kontextu falešných 
zpráv. Pokud jde o práci s jazykem, byla detekována se jediná gramatická chyba na str. 4: Sami sebe takové 
servery často označují. Filmografické údaje a bodový scénář se stopáží jako příloha jsou na místě, samotný 
projekt je v podmínkách, za jakých vznikal (čímž jsou myšleny zejména dokončovací práce) na solidní úrovni. 
(Jedna obecná poznámka: na příště by v hodnotících formulářích měly být kolonky, týkající se zpracování 
biblio/filmografických údajů a formálních náležitostí.) 
  
 
5. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Bakalářská praktická práce Anety Štokrové je na solidní úrovni, je jen škoda, že neudělala krátký exkurz do 
historie falešných zpráv. Nadto je tu jeden drobný problém: diplomantka se v teoretické části soustředila na 
seniory, ale ve skutečnosti se nejedná se pouze a výhradně o seniory. Jde obecně o otázku vzdělání, sociálního 
zázemí, politického smýšlení, protože i mladí (někdy stejně staří jako diplomantka, ale z jiných sociálních 
bublin) podléhají dezinformacím. Jsou mezi nimi dokonce i poslanci, viz Kateřina Konečná nebo Lubomír 
Volný.   
Pokud jde o praktickou část bakalářské práce, dokázala Aneta Štokrová jako kameramanka, střihačka a zvukařka 
vytvořit kompaktní kratičký film a na celkem malé ploše představit dva příslušníky nejstarší generace. Práce 
s významotvornými detaily, jako jsou vrásčité ruce, se mohou zdát příliš explicitní, ale obraz hovoří jasně, aniž 
je k němu třeba co dodávat. Stejně tak práce s detaily dědečkových šroubků a babiččiných porcelánových 
hrníčků, následující poté, to děda Viliam kritizuje svou ženu. Nikoliv mezigenerační konflikt, ale drobný 
konflikt stejné generace po pětapadesátiletém manželství. Lehce roztřesené záběry lze prominout, 
k dokumentárnímu filmu patří a nejsou, jak se někdy stává, samoúčelné a rušivé. Jistý problém je se zvukovou 
stránkou, hlas autorčin a někdy i hlas dědečkův nejsou dostatečně slyšitelné, hladina zvuku kolísá. Stejné je to i 
s užitím zvuku z médií a mixu dědečkova hlasem s hlasem autorky - 0:05:17.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
5.2       
 
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 
 

Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 
 

Komentář pro případnou shodu nad 5%: 
6.1       

 
 



7. 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. května 2021                                                                                              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! 
 


