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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) 

Práce se věnuje původnímu a důležitému tématu, autorka má jasně stanovené cíle, v úvodní části práce popisuje 

změny, k nimž se rozhodla přistoupit oproti schváleným tezím, jedná se o změny opodstatněné, pochopitelné a 

přispívající celkové kvalitě výsledné práce. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 

 

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

Autorka vynikajícím způsobem pronikla do oblasti teorie mediální gramotnosti a mediálního vzdělávání, 

zpracovala relevantní množství odborné literatury, dobře se v ní zorientovala a v teoretické části logicky 

přehledně vymezila základní oblasti potřebné pro zasazení svého výzkumu do odborného kontextu. V části 

praktické pak předkládá výstupy - byť nerozsáhlého - tak dobře zpracovaného výzkumu, který podnikla mezi 

žáky pátých tříd. Dochází k zajímavým závěrům, které jsou povětšinou výzkumem podložené. Celá práce má 

jasnou a logickou strukturu, autorka přehledně vysvětluje své kroky, je si vědoma omezení a případných slabin.  

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce A 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A 

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

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

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

A 



s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 

 

 

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

Práce ve všech ohledech vyhovuje požadavkům kladeným na práci bakalářskou, v mnoha aspektech tyto 

požadavky převyšuje. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Kolegyně Tereza Brožová předkládá původní a zajímavou práci, která přínosným způsobem nahlíží do 

problematiky vztahu dětí ve věku 10 - 12 let (tzv. tweenageři - přiznávám, že ač jednoho doma mám, tak jsem se 

s tímto označením setkal prvně) a médií v kontextu mediálního vzdělávání v rodinném i školním prostředí. Na 

práci oceňuji přehlednost, s níž  autorka dokázala na malém prostoru popsat důležité kontury hlavních otázek 

mediálního vzdělávání, a především si cením citlivosti, s níž autorka uchopila svůj výzkum, je patrné, že si 

respondenty získala, zřejmě i díky svému pedagogickému citu. Práci by bylo možné vytknout některé drobnosti, 

hlavní výtka by směřovala k faktu, že hlavní téma práce - využití dětské zkušenosti s médii ve formální výchově - 

se ve výsledku stává jedním z více podtémat a mohlo býti v celém textu více aktcentováno, dále by bylo možné 

lépe popsat metody zpracování materiálu atd., ale vytýkat nebudu. Naopak, ač oponent, chci pouze chválit. 

Předložená práce je zpracována velmi kvalitně, autorka má k tématu osobní vztah, bylo by skvělé, kdyby se 

problematice věnovala i nadále. Děkuji za zajímavé počtení, které mne velmi potěšilo.  

 

 

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

5.1 V závěrech své práce hovoříte o nutnosti účinného provázání formální mediální výchovy s neformální 

mediální zkušeností. Z Vašich výzkumných zjištění vyplynulo, že děti by toto propojení uvítaly. 

Navrhujete změnu kurikula. Co by bylo jejím těžištěm a prioritou?  

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

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

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 

jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 

posudek bez podpisu! 

 


