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Slovní hodnocení práce 

Předložená diplomová práce se věnuje vlivu médií na šíření informací a dezinformací při 

virové  pandemii a bere si skutečně nelehký a velmi široký úkol. Výsledkem bohužel je, že je 

pro čtenáře strukturou poněkud zmatená - zorientovat se i v jejích cílech je nelehké. Cíle práce 

jsou představovány hned několikrát (krom abstraktu přinejmenším v předmluvě, úvodu, 

metodologii praktické části) a vždycky trochu jinak: 

 

 Cílem práce je analýza vybraných zpravodajských portálů a zjištění možného dopadu 

zpráv na chování veřejnosti. (s. 4, abstrakt) 

 

 Cílem práce je zaměřit se na řešení situace ze strany vlády České republiky na 

informovanost občanů a na dopad těchto informací. Dále na zmapování toho, jaký měly 

vliv na chování společnosti. (s. 8, předmluva) 

 

 Cílem praktické části diplomové práce je sledování návštěvnosti a rozbor článků 

vybraných zpravodajských serverů v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 na území 

České republiky. (s. 35) 

 

Trochu ke škodě finálního díla se obávám, že se práce skutečně snaží tyto cíle (alespoň nějak) 

naplnit všechny. Za nejzajímavější část teoretické práce považuji "srovnání se situacemi v 

minulosti" (s. 26), které srovnává šíření informací v době epidemií španělské chřipky, eboly a 

současnosti v navazující kapitole "průběh informovanosti občanů" v době COVIDu (s. 

29). Kapitola "Průběh viru COVID-19 na území České republiky" (s. 18) by si zasloužila 

zpřehledňující vizualizaci (timeline), která by se dále využívala v praktické části a dodávala 

kontext. Celkově je teoretická část vcelku čtivá, jazykově odpovídající a dobře odcitovaná, ale 

nakolik je obsahově skutečně relevantní je vzhledem k trochu nejasným cílům velmi těžké 

hodnotit. 

 

Autorka po většinu teoretické části práce hovoří o "viru COVID-19", ačkoli covid je označení 

nemoci (z anglického spojení coronavirus disease 2019) a bylo by tedy korektnější hovořit např. 

buď o nemoci COVID-19, nebo viru SARS-CoV-2. Na str. 29 již správně hovoří o nemoci. 
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Těžištěm práce je bezpochyby část praktická, která je uvozená těmito výzkumnými otázkami: 

VO1. Projevila se návštěvnost českého zpravodajství v souvislosti s šířením nákazy? 

VO2. Ovlivnilo šíření informací v průběhu šíření nemoci COVID-19 chování lidí? 

a hypotézami: 

H1. Návštěvnost zpravodajských serverů souvisela s narůstajícím počtem nakažených. 

H2. Média svými články způsobila změnu chování občanů. 

VO1 by zasloužila srozumitelnější formulaci, sám ji chápu takto: Projevil se růst počtu 

nakažených na návštěvnosti českého zpravodajství? VO2 svou šíří dává tušit problém a 

související H2 tušení přetavuje v realitu - i kdyby následoval odstavec s pečlivou 

operacionalizací, zasloužila by si mnohem konkrétnější formulaci (až v závěru celé práce se 

otázka vyskytuje v o něco konkrétnější podobě - „chování lidí v podobě maloobchodních 

nákupů“). Odstavec však nenásleduje a otázky typu co znamená „chování občanů“, případně 

jak ho (v kvantitativním šetření) budeme měřit a jak zjistíme, zda ho způsobila média, zůstávají 

v této fázi nezodpovězené.  

Odpověď nacházíme v kapitole "Analýza dopadu na chování občanů" (s. 70) - šetření se 

nekoná. Kapitola je shrnutím vybraných veřejně dostupných dat z prezentací 

společnosti Nielsen a projektu Život během pandemie. Text je sice v pořádku, ale hodil by se 

spíše do teoretické části práce - za uspokojivé zodpovězení výzkumné otázky praktické části 

práce ho lze považovat těžko. 

K VO1/H1 je naštěstí přistupováno podstatně svědomitěji, i když analýza v této části spočívá 

bohužel převážně v koukání na ne vždy šťastně zvolené grafy. Dovedl bych si představit třeba 

analýzu návštěvnosti určitých skupin médií, tedy jak se vyvíjela návštěvnost médií z kategorie 

mainstream/alternativních/investigativních (atd.). Zde se ve výsledku dozvídáme, že z grafů 

můžeme odhadovat, že návštěvnost několika vybraných médií při první vlně rostla v nějakém 

vztahu s počty nakažených a ve druhé vlně již spíše méně - v podstatě by stačilo popsat graf na 

s. 46 a nějak k němu přidat křivku nakažených. 

U grafu s křivkami návštěvnosti webu ČT24 a počty nově nakažených (s. 47) autorka píše že 

"lze vidět možnou kauzalitu mezi křivkou počtu nově nakažených a návštěvností zpravodajského 

webu ČT24. Lze tedy předpokládat, že křivka nových případů nakažených má jistou podobnost 

růstu s křivkou návštěvnosti zpravodajského webu ČT24." V grafu můžeme zahlédnout 

přinejlepším náznaky korelace, určitě ne kauzalitu a i korelaci by zde bylo dobré hodnotit 

exaktněji, než na základě zdání vizuální podobnosti (např. korelační koeficient). 

Paradoxně za nejzajímavější a potenciálně nepřínosnější považuji autorčinu zodpovědnou práci 

v kapitole "Analýza šíření zavádějících a nepravdivých informací" (s. 54 - 64), která podle 

závěru (s. 79) byla do práce "doplněna". Jejím (zjevně vlastním) cílem je "rozebrání odkud se 

do Česka tyto „informace“ dostaly a jaký byl  jejich obsah. Dále, jsou-li tyto informace 

dostupné, je záměrem zmapování, jak se  dané zprávy sdílely a šířily mezi ostatní média, či jaký 
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je počet jejich shlédnutí." Na web Manipulátoři.cz tematicky navazující trasování pohybu 

(dez)informací mezi médii (a např. jejich následná vizualizace) mohl být skvělý výzkumný 

záměr pro celou praktickou část práce. Data zde šlo např. zkombinovat i s údaji o čtenosti 

souvisejících článků/návštěvnosti média v daném období atd. Na pouhý doplněk, který se 

nevztahuje k výzkumným otázkám, je tato část překvapivě dlouhá (10 stran) a skutečně 

zajímavá. I toto relativně letmé "nakouknutí", které bohužel namísto hlubší analýzy záhy přejde 

ke "shrnutí výzkumů o uvěření informacím o koronaviru" (s. 64) a úvaze na téma "jak řešit 

šíření nepravdivých informací" (s. 67), které působí v dané části práce spíš nepatřičně (patří 

max. do teoretické části), je však z mého pohledu nejhodnotnějším přínosem celé práce.  

 

Zmíněné kapitole předchází kratší kapitola "Trendy články zpravodajských webů" (s. 48 - 53), 

která nabízí přehled populárních témat před covidem / během něj. Zde mám připomínky snad 

jen k nedodržování vlastní metodologie: autorka píše: "[...]rozebírám zprávu, která měla 

největší počet komentářů." a následně hned u prvního článku je výběr zdůvodněn jinak: "[...] 

Dle mého názoru je však vhodnou ukázkou toho, jaké typy článků mohl člověk před výskytem 

nemoci COVID-19 v Česku nalézt na internetu." (s. 49). Chápu, že vlivem nedostupnosti dat, 

ale nepůsobí to přesvědčivě. 

Výsledkem výzkumu je tedy: V01 zodpovězená, ale s četnými výhradami; VO2 zodpovězená, 

ale rozhodně ne vlastním výzkumem. Nikde nezmíněná, ani v úvodu ani v závěru 

nediskutovaná VO3, která by mohla znít např. „Jak se mediálním prostorem šířily 

dezinformace v souvislosti s nemocí COVID-19?“ a která sice nakonec zodpovězená není, ale 

má k hodnotné odpovědi zdaleka nejblíže. 

Práci bych ideálně doporučil přepracovat – soustředit se na jednu oblast výzkumu a té věnovat 

celou praktickou část (např. popsat a ideálně vizualizovat cesty šíření dezinformací mediálním 

prostorem?) a jejím teoretickým specifikům věnovat část teoretickou. V případě méně 

ambiciózního přepracování by práce přinejmenším nutně potřebovala: sladit cíle uváděné na 

různých místech v textu; přepsat VO a lépe operacionalizovat H; postavit odpověď na VO1 

nejen na odhadování z grafu atd. (viz zbytek textu). 

Práci nicméně v tuto chvíli doporučuji k obhajobě a za předpokladu kvalitní obhajoby navrhuji 

hodnocení dobře. 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 
11  / 40 bodů 

přínos a novost práce 7  / 20 bodů 

citování, korektnost citování, 

využití inf. zdrojů 
20  / 20 bodů 

slohové zpracování 12  / 15 bodů 
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gramatika textu 5  / 5 bodů 

CELKEM 55  

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. 2021 

 

Jakub Sedláček 

 


