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I. Formální kritéria                                                                                ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. 
   

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a 

tématu.    

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. 
   

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení 

problému.    

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod, pojednání, 

závěr, resumé v češtině a cizím jazyce).    

Komentář: Autorka si za cíl své bakalářské práce vymezila analýzu fenoménu dezinformací 

(konkrétně souvisejících s pandemií onemocnění covid-19) v kontextu teorie globalizace 

Ulricha Becka, tj. konkrétně v kontextu teorie rizikové společnosti. V rámci takto vymezeného 

cíle se také dotkla tématu role vědy v současné společnosti. Svého základního úkolu se 

zhostila bez problémů: struktura i závěry jsou odpovídající.  

 

 

II. Obsahová kritéria        ano      zčásti      ne 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. 
   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. 
   

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. 
   

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. 
   

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu 

charakteru studovaného oboru (ZSV). 
   



 

 

Komentář: Z obsahového hlediska jde o nadstandardní práci, která jde za horizont 

studovaného oboru. Autorka prokázala schopnost teoretického myšlení v oblasti sociální či 

sociologické teorie. Velmi oceňuji schopnost autorky analyzované poznatky účinně využít 

v syntetizující části práce. Vedle analýzy vybrané teorie autorka nabídla její aplikaci na 

současný fenomén, kterou velmi dobře vyargumentovala.  

 

 

III. Jazyková kritéria        ano      zčásti      ne 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. 
   

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. 
   

3. Student zvládl terminologii oboru a tématu, jímž se zabývá, a 

rozumí jí. 
   

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a 

vlastní myšlenky. 
   

5. Práce je vybavena vhodně doplňky textu (graf, tabulka, obrazové 

přílohy apod.), jež odpovídají charakteru zvoleného tématu. 
   

Komentář: V práci se překlepy a nedostatky vyskytují jen zřídka. Autorka jednoznačně 

prokázala schopnost odborné práce. Práce se navíc velmi dobře čte.  

 

 

IV. Otázky k obhajobě 

Otázky do diskuze (opt. dvě):  

1. Jedním z problémů, na které autorka ve své práci upozornila, je problematická role a pověst 

vědy v současné společnosti. Jak by podle autorky mohla věda (jako celek, či nějaká 

konkrétní vědní disciplína) postupovat, pokud chce svou roli ve společnosti účinně obhájit? 

2. Autorka by se mohla zamyslet nad otázkou, jak by bylo možné tematiku rozšířit směrem 

k využití v empirickém výzkumu? Jaké možnosti operacionalizace by bylo možné načrtnout? 

 

Myslím si, že by komise měla zvážit nominci práce na některou z cen, kterou je možné v 

rámci Univerzity Karlovy obdržet. 

 

 

Závěr: Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru. 

 

 

 

Datum: 13.05.2022 

 

 

……………………………………….. 

Jméno a podpis: Ondřej Lánský 


