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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) 
 
Autor se odklonil od schválených tezí v technice a struktuře práce. Změny byly konzultovány, v úvodu 
vysvlětleny a práci prospěly. Tomáš práci pravidelně a dlouhodobě konzultoval. Zaznamenala jsem u něj velmi 
pozitivní a značný posun mezi prvními drafty a odvezdanou prací, což poukazuje na jeho myšlenkový i 
výzkumný růst, který obohatil nás oba.   
 
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 B 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji A 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu B 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
Rešerše literatury se zaměřuje na několik relevantních oblastí, které jako celek tvoří teoretický rámec pro 
výslednou práci. Místy se sice autor opírá o starší studie, především v oblasti televize a dětských televizních 
diváků. Avšak vzhledem k tomu, že v současné době jsout tyto studie na ústupu, často vytlačeny například 
studiemi o online prostředí, je tato občasná zastaralost zdrojů pochopitelá. Diplomant rešerši kriticky zpracoval, 
vyhodnotil a aplikoval. Zvolená metodologie a metody odpovídají cíli výzkumu. Metodologická část  je poněkud 
strohá, avšak kromě etických otázek pojednává o hlavních oblastech výzkumu. Analytická část formou 
případové studie je dobře zvládnutá a hodnotná. Vytkla bych pouze to, že autor často píše v přítomném čase a 
opomíjí tak kontextuálnost kvalitativního výzkumu, který uskutečnil. Vzhledem k tomu, že se ale jedná o 
případovou studii, témata v přítomném čase dávají obecně smysl, proto jsem hodnocení snížila pouze o jeden 
stupeň. Diskuze se drží stylu případové studie, což je sice obhajitelné, osobně bych však ocenila i obecnější 
teoreticko-empirickou diskuzi o dětské televizi. Práce je původní a pro obor velmi přínosná.    
 
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  B 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru B 
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 B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
Předložená práce má logickou strukturu a podležené závěry, které by však mohly být ještě lépe podpořeny 
vhodnými přílohami, např. ukázkou přepisu rozhovoru s kódováním, online analyzované obsahy, apod.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
 
Přes několik málo nedostatků hodnotím práci jako pečlivě zpracovanou a dosahující magisterské úrovně. Její 
zjíštění a závěry propojené s literaturou a vedoucí k hlubšímu pochopení vztahu dětské televize ke svému 
divákovi jsou velmi přínosné a hodnotné. Práci navrhuji hodnotit stupněm B.   
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ 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 sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 
v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    
 


