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Slovní hodnocení práce 

Předložená diplomová práce „Information laundering: Dezinformační weby v českém 

kontextu“ je především analytickou prací, která přináší souhrn výsledků z vlastní kvantitativní 

studie. Použitá literatura zahrnuje obsáhlý soubor titulů vztahujících se k danému tématu; 

obecně práce splňuje charakteristiky odborného textu i formální požadavky na diplomovou 

práci. 

Práce je přehledně zpracovaná, popisuje hlavní teoretické prameny, a vystavuje tak slušné 

teoretické zázemí pro vlastní studii. Z četby je zřejmé, že hlavním těžištěm je právě praktická 

část, a tak jsou teoretická témata rozpracována na základní - avšak pro práci dostatečné -  

úrovni.  

Autor se občas dopouští drobných chyb, např. opomenutí zdrojování u významných 

metodologických rozhodnutí, jako je otázka reálné hodnoty Facebook likes (s. 32), nebo 

„okrajová role Twitteru v českém prostředí“ (s. 35). Samotná analytická práce je však 

provedena precizně. Autor velice dobře zvládl nejen práci s daty, ale poskytuje i kvalitní 

reflexi a vhled do problematiky.  

V závěru chybí přehledný souhrn výsledků vlastního šetření. Po formální i obsahové stránce 

je práce plně způsobilá k ústní obhajobě. Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení 

„velmi dobře“. 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 
Viz slovní hodnocení, 24 bodů 0 – 40 bodů 

přínos a novost práce Viz slovní hodnocení, 16 bodů 0 – 20 bodů 

citování, korektnost citování, 

využití inf. zdrojů 
Viz slovní hodnocení, 20 bodů 0 – 20 bodů 

slohové zpracování Viz slovní hodnocení, 15 bodů 0 – 15 bodů 

gramatika textu Viz slovní hodnocení, 4 bodů 0 – 5 bodů 

CELKEM  79 

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) 

VPraze dne 14. 1. 2018                                                         Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D. 

 


