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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: Bakalářská práce studentky Šárky Michaljaničové se zabývá fenoménem
dezinformací v souvislosti s pandemií Covid 19 optikou Beckovy teorie rizikové společnosti.
Řešený problém je vskutku velmi dobře promyšlen a celá práce je logicky vystavěna a kvalitně
propracována.

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: Práce se opírá o relevantní odbornou literaturu, se kterou studentka zcela zkušeně
pracuje. Na některých místech by bylo možné práci s literaturou ještě zdokonalit. Například
na str. 38 představuje studentka myšlenky Le Bona z knihy Psychologie davu tím, že cituje
Táborského. Nejít přímo do originálu je škoda vzhledem k tomu, že Le Bonova kniha je
dostupná v češtině.

Studentka skvěle zvládla porozumění dané problematice. Nesmírně pozitivně hodnotím její
očividnou schopnost sociologickou teorii s hlubokým porozuměním aplikovat na aktuální dění.
Studentka ve své práci jasně prokázala schopnost vyspělé sociologické argumentace.

Vzhledem ke studentčiným schopnostem a zajímavosti a aktuálnosti tématu bych studentce
doporučila věnovat se tomuto tématu i v diplomové práci, přičemž bych považovala za
zajímavé uskutečnit na toto téma výzkum a zaměřit se mimo jiné i na konkrétní
dezinterpretace v souvislosti s pandemií Covid 19 například pomocí obsahové analýzy.

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: Studentka pracuje správně s odkazy a citacemi a rozlišuje parafráze a vlastní
myšlenky. Práce je psána kultivovaným jazykem a některé formulace až překvapí svou
vyspělou argumentací, jak jsem již zmiňovala výše. Je škoda, že celkový skvělý dojem z práce
kazí poměrně velký počet překlepů, chybějící čárky v souvětích a formální nedokonalosti. I
nepozornosti či překlepu přisuzuji faktografickou chybu ze str. 33, kdy studentka píše, že
klínové písmo v oblasti Sumeru vzniklo ve 4. století př. n. l. To samozřejmě vzniklo mnohem
dříve - ve 4. tisíciletí př. n. l. Autor Psychologie davu se nejmenuje Gustav la Bon, ale
Gustave Le Bon (str. 38). Studentka na některých místech píše století číslovkou (např. 20.
století), jinde slovy (dvacáté století). To by bylo žádoucí sjednotit. Formální jazyková stránka
práce by si celkově zasloužila pečlivější dotažení.

Shrnutí:
Studentka svou bakalářskou prací prokázala, že je schopná smysluplně, kreativně a zkušeně
vystavět, promyslet a analyzovat sociologický problém na úrovni, která u bakalářských
studentů zdaleka není naprostou samozřejmostí.

IV. Otázky k obhajobě
Otázky do diskuze (opt. dvě):



1. Mohla byste porovnat Beckovu teorii rizikové společnosti a Weberovu teorii racionalizace
zvláště s důrazem na instrumentální racionalitu, která může vést k iracionálním důsledkům?

2. Mohla byste navrhnout nějakou (například tematickou či jinou) klasifikaci existujících
dezinformací souvisejících s pandemií Covid 19 a pojednat o tom, jaké mohou mít tyto
dezinformace společenské důsledky?

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