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Slovní hodnocení práce 

Diplomová práce uvádí do českého prostředí koncept tzv. information launderingu, který 

chápe jako klíčový pro pochopení základního mechanismu tzv. dezinformačních webů. 

Diplomant v práci tento pojem nejen do českého akademického prostředí uvádí, ale také ihned 

prakticky aplikuje na domácí scénu tzv. dezinformačních serverů. Teoretická část obsahuje 

stručné, ale věcné uvedení do problému. Ocenit musím určitou uvážlivost při práci s 

některými typy analýz jako kupříkladu se slavnou analýzou webového serveru Buzzfeed 

zaměřenou na fake news a jejich šíření během amerických voleb. 

Jádrem Jandovy práce je ovšem analýza domácí scény a to zejména kvantitativními 

metodami. Tady bych ocenil především kombinaci různých technik, které Janda využívá při 

analýzách jednotlivých sociálních sítí. Zejména se mi libí využití nástrojů Alexa pro analýzu 

publika.  

Práci považuji za celkově zdařilou a navrhuji ji hodnotit jako výbornou. 

Hodnotící tabulka 

 

Aspekty práce Možné rozpětí Bodové hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 
0 – 40 bodů 35  bodů 

přínos a novost práce 0 – 20 bodů 18 bodů 
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citování, korektnost citování, 

využití inf. zdrojů 
0 – 20 bodů 18 bodů 

slohové zpracování 0 – 15 bodů 10 bodů 

gramatika textu 0 – 5 bodů  5 bodů 

CELKEM  86 bodů 

 

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 10. 1. 2018   

Mgr. Josef Šlerka 


