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Autor/ka práce 
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Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Hájek Roman 
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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) 

Odchylky od tezí jsou jen dílčí a zdůvodněné, navíc rozšířením časového období si autorka sama "přiložila" práci 

navíc. Rozhodnutí soustředit práci na analýzu mechanismu, jakým se novinářské kachny dostávají do médií (a 

tím omezit etický rozměr problematiky), proběhlo na základě mého doporučení a dle mého soudu pomohlo 

sevřenějšímu dojmu výsledné práce.  

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Velmi oceňuji schopnost autorky uchopit relativně málo zpracované téma. O důslednosti jejího postupu svědčí už 

pečlivá snaha vymezit jednotlivé pojmy, s nimiž pracuje, a z mého pohledu velmi zdařilé rozlišení různých typů 

nepravdivých informací vyskytujících se v online prostředí (jakkoli toto rozdělení/pojmosloví není v kapitole 3.4 

aplikováno úplně konzistentně). Autorka zvládla velmi dobře zpracovat empirický materiál, a to i přesto, že 

v tomto případě šlo o metodologicky poměrně nejdnoduchý postup. 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Struktura práce 2 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

1 



s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

O zařazení kapitoly 3.2 jsme s autorkou vedli poměrně dlouhé debaty, nicméně s odstupem se domnívám, že 

mohla být vynechána. Práce má vysokou stylistickou i jazykovou úroveň s minimálním výskytem překlepů a 

porušení pravopisné normy. Ocenění hodná je autorčina schopnost podpořit klíčové argumenty a závěry vizuálně 

přehlednými schématy (kapitola 5.2.2). V grafickém zpracování a další formálních náležitostech má práce ještě 

dílčí rezervy (např. schéma v závěru je číslováno jako 2, nicméně před ním jsou již v textu 3 schémata). Jde ale o 

drobnosti, které nijak nesnižují kvalitu práce. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Veronika Čáslavská se pustila do zpracování velmi důležitého, leč odborně zatím nepříliš reflektovaného a 

metodologicky obtížně uchopitelného tématu šíření nepravdivých informací v online mediálním prostředí. 

Výstupem je nadstandardně kvalitní text a sada zjištění, s nimiž lze dále pracovat a která by mohla pomoci 

kultivovat českou žurnalistiku či posloužit jako základ pro materiál zaměřený na rozvoj mediální gramotnosti. 

Práce ukazuje, že přejímání novinářských kachen je možná závažnější problém, než si myslíme, a velmi dobře 

hodnotí základní příčiny tohoto stavu. Poskytuje zároveň jistý návod, jak problematické obsahy rozpoznat. Vedle 

potenciálu pro budoucí využití text již zaznamenal jisté praktické dopady – jak autorka sama píše, na základě 

jejích zjištění revidovala ČTK přístup k některým informačním zdrojům, z nichž přejímala zprávy. A konečně – 

rozsahem i kvalitami text téměř dosahuje parametrů diplomové práce.  

Sečteno, podtrženo: bakalářskou práci Veroniky Čáslavské navrhuji hodnotit stupněm výborně a autorce 

doporučuji téma neopouštět a dále pracovat se závěry, k nimž dospěla. 

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1       

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..  

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 

sekretariátu příslušné katedry! 

 


