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1. koncepce práce  

i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; 
přiměřenost, původnost; 

ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda 
zpracování; 

iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů; 
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická 

provázanost); 
 

Téma práce je aktuální a vhodně zvolené, a to jak vzhledem k současnému 
akademickému zájmu o problematiku, tak vzhledem k možnému praktickému přínosu 
práce. Uchopení výzkumného záměru na úrovni teorie a metod je rovněž odpovídající. 
Předností práce je zejména relativně organické propojení teoretického konceptu hybridní 
války a empirického výzkumu. Jako pozitivum vnímám i metodologickou volbu tematické 
diskurzivní analýzy, která umožňuje sledovat vytyčené cíle práce. Relevantní je rovněž 
volba analyzovaných serverů a jako kvalitní hodnotím i celkový korpus analyzovaných 
článků. Oceňuji zejména empirickou orientaci práce a vlastní analytický vklad autora. 
Struktura práce je přehledná a odpovídá sledovanému záměru. 

 

 
 

2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, 
interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků, 
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost, 
správnost postupů; konformita s projektem); 
 

Na úrovni zpracování práce mám však několik připomínek. Jako nedostatek práce vnímám 
zejména nedůsledné rozlišování mezi akademickými a neakademickými zdroji. Zejména 
jde o práci se studií think-thanku Evropské hodnoty, zabývající se klasifikací 
propagandistických argumentů proruských webů. V seznamu literatury je tato práce sice 



zařazena jako primární zdroj, avšak teoretická kapitola se o tuto práci do velké míry opírá, 
bez jakékoliv předchozí diskuze, jako o zdroj akademický. Tento nedostatek je o to 
závažnější, že se práce věnuje právě problému pronikání názorově orientovaných textů do 
veřejného diskurzu. Využití studie think-thanku opačné politické orientace jako podkladu 
pro analýzu daného korpusu tak považuji za velmi problematické. Podobně, autor přesně 
nerozlišuje ani mezi politickými prohlášeními představitelů vlády (Martin Stropnický) a 
fakty. Rozumím tomu, že v daném případě mohla být data těžko dosažitelná, využití 
takového zdroje by si však opět zasloužilo komentář autora. Především první z těchto 
bodů tak zbytečně snižuje kvalitu jinak dobře zpracované práce. 
Částečně problematická je rovněž hypotéza práce: “propaganda na internete v ČR je 
komplexným prepracovaným systémom,“ jen těžko si lze představit, že by autor v textu 
dospěl k jejímu vyvrácení. Vzhledem k jasně zvolenému výzkumnému zájmu by stálo za 
úvahu oprostit se od tradičního výzkumného rámce a práci orientovat čistě kvalitativně a 
využít například zakotvené teorie, nebo jiného přístupu, který by autora zbavil nutnosti 
použít rámování výzkumného záměru formou hypotézy. Tento nedostatek však nevnímám 
jako závažný. 
Práce rovněž pracuje s implicitním předpokladem neutrality a nezávislosti žurnalistiky. 
Tento koncept by však určitě stálo za to v práci definovat a zejména ho zasadit do 
konkrétního historického kontextu. 
 

 
 

3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace); 
 

Viz. výše. 
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

Stylistická úroveň práce je přiměřená, autor píše srozumitelně a čtivě. 
Jazykovou a zejména gramatickou úroveň textu pak nemohu posoudit, vzhledem k tomu, že 
je práce v slovenském jazyce. V textu se sice občas objevují drobné chyby zejména 
v přepisu českých článků, zde však nelze rozhodnout, zda chyba pochází již z původního 

textu, nebo vznikla až přepisem: “Náděje,“ „žalári národů“ (43). Ve vlastním textu autora pak 

například: „Unrestricted warfer“ (7), pôsobe-nie (17), M. Faucoult (35), deyzinformačných 
webov  (43). Jedná se však pouze o překlepy, které nijak nenarušují porozumění ani 
plynulou četbu textu. 
 

 
5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 

 

Splňuje. 
 

 
6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 

aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

Z hypotézy práce i z některých narážek v textu, zejména pak z důrazu na 
„propracovanost“ propagandy, v kombinaci s tvrzením, že jde spíše o „horizontální typ“ 
propagandy vyplývá otázka, jakým způsobem autor vnímá intencionalitu v pozadí 
propagandistických článků.  

 



7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení 
práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na 
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]); 
 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na DP. 
 

 
8. navrhovaná klasifikace. 

 

Výborně až velmi dobře. 
 

 
datum       podpis 
 

 
 

 

 
 
 


