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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) 

Autorka v práci postupuje dle schválených tezí a nijak výrazně se od původního plánu neodchyluje. 

 

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 C 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat B 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů B 

 

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

Největší slabinou práce, která je jinak velmi ambiciózní a autorka na mnoha místech prokazuje své zaujetí pro 

problematiku formování identity ve spojení se sociálními médii, je její šíře, respektive přesnější definování 

zvoleného fenoménu. Autorka si pro svoji práci zvolila téma, které je velmi široké a mnohovýznamové. Na tomto 

místě bych ocenil hlubší reflexi tohoto slova a poté zpřesnění toho, co autorka hodlá zkoumat. Bez tohoto užšího 

zaměření pojmu identity působí práce na některých místech spíše chaoticky - například v momentech, kdy se 

autorka rozhoduje začlenit do tématu další dílčí témata, jako je problematika soukromí (str. 16) či problematica 

psychosomatických obtíží (str. 13) atp. Toto mixování mnoha témat je spíše na škodu a ubírá na srozumitelnosti 

práce. Práci by prospělo, kdyby autorka provedla rozhodnutí, co přesně chce zkoumat, a nebála se zbylé 

fenomény opustit. To zejména z toho důvodu, že zvolení mnoha fenoménů v teoretické části poté působí velmi 

zkratkovitě a velmi zjednodušeně, jako např. na str.12 téma digitální gramotnosti.   

 

Jedním z hlavních autorčiných zájmů je problematika propojenosti online a offline světa, k této diskuzi mi v práci 

chybí například publikace: Deuze, M., 2016. Media life: Život v médiích. Charles University in Prague, 

Karolinum Press., která přináší možné východisko k této problematice, které by pak bylo zajímavé právě v 

autorčině výzkumu prověřit. Se zmíněným lepším porozuměním problematice pojmu identity by následně pomohl 

alespoň slavný článek Brubaker, R. and Cooper, F., 2000. Beyond" identity". Theory and society, 29(1), pp.1-47. 

Co se týče zvolené metody výzkumu, velmi bych ocenil, kdyby se autorka nebála využít rozmanitější možnosti 

než je "pouze" rozhovor. Téma přímo vybízí ke kombinaci více výzkumných metod.  



 

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 B 

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 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

B 

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)  

Drobnou výhradou je kombinace citačních stylů. V mnoha případech (str.27, 28, 29) by práci prospělo, aby 

autorka použila jeden citační styl. Jedná se o opakovanou chybu  u přímých citací, které jsou v poznámce pod 

čarou, místo přímého odkazu na stranu jako například na str. 29.  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autorčina práce je velmi důležitým příspěvkem k problematice toho, jaký vliv mají sociální média na utvráření 

identity mladistvých. Již v bakalářské práci autorka dochází k zajímavým závěrům. Oceňuji ambicióznost práce a 

oceňuji také nadšení autorky pro toto téma. Věřím, že zejména toto nadšení bude využito pro další pokračování 

ve výzkumu tohoto důležitého tématu. I když se v práci objevuje několik slabších míst, které jsou dány zejména 

až přílišnou šíří a neujasněním toho, co chce autorka vlatně zkoumat, chci hodnotit práci jako velmi dobrou a 

podpořit autorku v pokračování studia tohoto či podobného tématu.   

 

 

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

5.1 Pokud si přečtete (nemusíte číst článek celý, ale alespoň úvodní část) článek Beyond Identity, který 

zmiňuji výše, ovlivní nějak jeho obsah (zejména rozdělení pojmu identity) váš přístup ke zkoumanému 

tématu? Své závěry prosím zdůvodněte.  

5.2 Mark Deuze v knize Media Life hovoří o "životě v médiích". Pokud nahlédnete do úvodu a úvodní 

kapitoly knihy, mění /obohacuje nějakým způsobem autor váš přístup ke zkoumanému tématu? Své 

závěry prosím zdůvodněte. 

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1       

 

 

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

  

A        výborně 

B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    

C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     

D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    

E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   

F        nedoporučuji k obhajobě 
 



ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 15.6.2020                                                                                          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! 

 


