
Ústav informačních studií a knihovnictví  

Filozofická fakulta  

Univerzita Karlova  

Název práce: Analýza vlivu médií na šíření informací a dezinformací při virové pandemii 

Typ práce: diplomová 

Hodnocení práce: výborně  

Vedoucí práce: Ing. Jitka Novotná, Ph.D.  

Oponent/-ka práce:  

Konzultant/-ka práce:  

Řešitel/-ka práce: Veronika Křivánková 

 

Slovní hodnocení práce 

Diplomová práce se věnuje vlivu informovanosti o šíření viru covid-19 na změnu chování rezidentů ČR 

a předkládá odpovědi na otázky: 

• zda se projevila návštěvnost českého zpravodajství v souvislosti s šířením viru a  

• zda ovlivnilo šíření informací v průběhu šíření nemoci COVID-19 chování lidí v podobě 

nákupních zvyklostí, pracovního režimu aj. 

Roční sledování vývoje je rozděleno jednak dle jednotlivých časových období (jak probíhaly jednotlivé 

tzv. vlny) a zároveň dle způsobu šíření informací (od tisku, přes veřejný prostor po elektronická 

média).  

Pro kvantitativní analýzu autorka použila data Ministerstva zdravotnictví (resp. ÚZISu) a z projektu 

NetMonitor.cz, který poskytuje informace o návštěvnosti vybraných internetových serverů v České 

republice, a doplnila dalšími relevantními dostupnými výstupy realizovaných šetření. Články byly 

vybrány dle největšího počtu komentářů na Facebooku na základě analytického nástroje BuzzSumo. 

Při zpracování byla použita metoda kvantitativního výzkumu. 

Součástí práce je sledování korelace mezi počtem evidovaných nakažených a výchozími otázkami. 

V případě první otázky data ukázala výrazně silnější závislost v případě první vlny než později a 

zároveň prokázala větší citlivost (a proměnlivost v čase). V případě druhé otázky je pro data 

charakteristická větší setrvačnost a nižší korelace vlivem i dalších faktorů. Podrobnější závěry jsou v 7. 

kapitole. 

Práce je doplněná zmapováním šíření několika vybraných zavádějících či nepravdivých informací a 

jejich „průchod“ zpravodajskými portály. Výběr použitých informací vychází z projektu 

Manitupátoři.cz.  

Oceňuji pečlivost při mapování informovanosti a sběru dat za situace, které se průběžně 

proměňovala a vyvíjela. Autorka pracovala samostatně a aktivně. Slohové zpracování diplomové 

práce je dobré, zdroje jsou korektně označeny a DP splnila stanovený cíl.  



U práce byla provedena kontrola na plagiáty práce Theses.cz (počet podobných dokumentů: 6 

Nejvyšší dosažená míra podobnosti: < 5%) a Turnitin.com (celkové procento podobnosti: 17 %, počet 

slov v nejdelším úseku podobnosti: 50).  

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborný. 
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   Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné hodnocení 

  
metodologie a věcné 
zpracování tématu 

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) stránky 
práce, splnění zadaného úkolu, využití 
výzkumných metod apod. 

30 z 40 bodů 

  
přínos a novost práce hodnotí se přínos a novost práce pro 

informační vědu v ČR 
15 z 20 bodů 

  

citování, korektnost 
citování, využití inf. 
Zdrojů 

hodnotí se zejména využití odkazů a pramenů 
v textu, korektnost citování; hodnotí se využití 
cizojazyčných pramenů; (v případě plagiátů je 
student vyřazen ze studia bez další obhajoby) 

18 z 20 bodů 

  
slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 

styl vyjadřování, rozsah práce 
15 z 15 bodů 

  
gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 

čárky ve větách apod. 
5 z 5 bodů 

  CELKEM   82 ze 100 bodů 

                
  
Hodnocení dipl. prací 

  Bodový zisk za práci Hodnocení   

  0-50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě   

  51-60 bodů Dobře (3)   

  61-80 bodů Velmi dobře (2)   

  81-100 bodů Výborně (1)   
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