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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) 

Autorce se podařilo téměř ve všech bodech naplnit obsah schválených tezí. V případě techniky práce výzkum 

ukotvila v souboru zahraničních výzkumů, jenž dále v samotné práci ještě rozšiřuje, a skutečně podnikla 

kontrolovaný experiment doplněný o následné dotazníkové šetření, jak dokládá Příloha č. 1. Jediná odchylka od 

tezí nastává v případě skupin respondentů, kdy původním záměrem autorky bylo tento experiment provést na 

odlišných věkových skupinách respondentů, jimiž by byli dospívající a dospělí příjemci médií. Kontrolovaný 

experiment provedla pouze na věkové skupině generace Z, své rozhodnutí však dokázala dobře vysvětlit 

v kapitole 4 věnované metodologii projektu a jako komparativní data k populačně starším respodentům použila 

výsledky již existujících výzkumů ze zahraničního i domácího kontextu. Vytyčený cíl práce autorka naplnila beze 

zbytku, získala hlubší porozumění problematice, relevantní výzkumná data, jež vhodně interpretovala. Struktura 

práce odpovídá návrhu obsaženému v tezích, ve finální podobě práce je detailnější a lépe rozpracovaná.  

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

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

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji A 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu A 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 

 

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

V případě první a teoreticky orientované části práce autorka dokládá svoji obeznámenost s relevantní literaturou 

v oblasti kognitivní psychologie a intersekce této oblasti s problematikou příjmu mediálních obsahů. Autorka 

nepracuje pouze s domácí literaturou, ale naopak zásadně vychází z textů zahraničních autorů. Text staví 

smysluplně od základních poznatků z disciplíny kognitivní psychologie k problematice multimediality 

zpravodajských obsahů až k jejich vzájemnému propojení a přehledu teorií a výzkumů z této oblasti, na něž 

navazuje vlastním výzkumným projektem. Autorka tak prokazuje schopnost literaturu kriticky reflektovat a 

uplatnit ji, zejména pak co se týká poznatků autorů Sunara (2000) a Kiousise (2006), s nimiž nejvíce pracuje. 

 



Empirický výzkum studentky si žádal významnou časovou a technickou přípravu, jejíž promyšlenost a pečlivost 

speciální webové stránky vytvořené pro výzkumné šetření u zpracování následného navazujícího dotazníků jasně 

dokazují. Na stránce prezentovaný zpravodajský materiál odpovídá výzkumnému designu a položeným 

výzkumným otázkám. Příprava materiálu byla vícekrát s vedoucí práce a dalšími odborníky konzultována. 

Vedoucí práce byla přítomná také provádění samotného experimentu ve třídě, kdy studentka postupovala 

systematicky a zcela podle etických pravidel. Zvolené téma práce považuji za velice relevantní svojí aktuálností a 

přínos práce vidím zejména v zisku kvalitních dat o konkrétní skupině klíčových konzumentů zpravodajských 

obsahů, jež rozšiřuje stav našeho poznání v dané oblasti, nabízí komparativní data k dalšímu zpracování/rozšíření 

výzkumu a přichází s robustním aparátem, jehož složky jsou dobře provázané a mohou sloužit jako vhodný vhled 

do problematiky pro další zájemce.  

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

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

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  A 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 

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

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

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

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

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

A 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 

 

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

Jak posudek blíže rozvádí výše, struktura práce je vystavěna logicky. Autorka je schopná neprezentovat základní 

pojmy z oblasti kognitivní psychologie formou encyklopedického popisu, ale snaží se je doprovázet konkrétními 

příklady a obsahově provazovat jednotlivé kapitoly a podkapitoly, aby vlastní výzkumnou prací navázala na 

množství tezí a dva zásadní zahraniční výzkumy prezentované ve třetí nejdůležitější kapitole teoretické práce. 

Poznámkový aparát je menšího rozsahu, avšak je plně funkční. Práce svým výzkumným zaměřením klade důraz 

na zprostředkování informací prostřednictvím grafů a tabulek, které jsou v textu vhodně umístěny. V práci je 

jasně rozlišováno mezi vlastními tezemi autorky a přejatými tvrzeními, jež jsou správně označeny. Práce je po 

jazykové a grafické stránce vhodně upravená a odpovídá nárokům závěrečného akademického textu na 

magisterské úrovni studia.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Předkládanou práci hodnotím známkou výborně a oceňuji její pečlivé zpracování v teoretické i výzkumné části. 

Kladně hodnotím schopnost studentky se úspěšně vypořádat s ambiciózním designem výzkumu i technickou a 

organizační náročností provedení kontrolovaného experimentu. Považuji za přínosnou kontinuální práci 

studentky na textu, jenž jí umožnil předložit logicky strukturovanou práci se vzájemně provázanými 

informacemi, čemuž tak v počátečních fázích rozpracování nebylo. Studentka také podnikla externí odborné 

metodologické konzultace a dosáhla zpracování výzkumu, jež přesáhlo znalosti nabídnuté v běžném rámci studia 

žurnalistiky. Konkrétní hodnocení jednotlivých aspektů práce je obsaženo v posudku výše. 

 

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

5.1 Jakým způsobem autorka předpokládá, že by došlo k posunu výsledků výzkumné práce, jestliže by byl 

výzkum uskutečněn také na starší generaci českých příjemců zpravodajských obsahů? Jakou konkrétní 

věkovou skupinu by zvolila? 

5.2 Předpokládá autorka, že by došlo ke změně ve výzkumných zjištěních, pokud by zkoumala více skupin 

respondentů zvolené věkové kohorty? Změnila by se zjištění, pokud by se jednalo o respondenty, kteří by 

nebyli z humanitně orientovaných škol, ale např. technických či učňovských řemeslných oborů? 

5.3       

5.4       

 

 

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



  

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

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 13. 6. 2019                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

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

nahrajte do SISu ve formátu PDF, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


