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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 si zvolila důležitý a přínosný cíl: pokust se zjistit, jakým způsobem studenti ověřují informace, které se 

k nim dostávají prostřednictvím médií. Kvůli vyhlášení nouzového stavu a omezení fungování škol byla nucena 

změnit způsob techniky výzkumné části práce.   

 

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 E 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji C 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli D 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 

 

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

Domnívám se, že autorka si zvolila důležité téma, jehož zkoumání je přínosné k rozvoji našeho oboru, zejména 

koncipující se didaktiky mediální výchovy. Záměr zkoumat, jak středoškolští studenti postupují při ověřování 

informací z médií, je velmi záslužný, a cesta, kterou si autorka zvolila (čili pomoci dotazníků a 

polostrukturovaných rozhovorů), slibovala přinést zajímavé poznatky. Provedení bohužel trpí jistými slabinami, a 

to v několika oblastech: 

- teoretická část práce není přiliš propojena s částí výzkumnou a práce tak netvoří ucelený útvar. Autorka se 

v teoretické části věnuje základním konceptům mediální výchovy (a činí tak ve velmi obecné úrovní), domnívám 

se, že by bylo přínosnější, kdyby tuto část věnovala spíše zhodnocení toho, co bylo v dané oblasti již 

vyzkoumáno (téma již bylo předmětem mnoha odborných prací) 

- s tím souvisí i nedostatečné množství zpracované literatury, autorka mohla pracovat s mnoha studiemi, našimi i 

zahraničními, polemizovat s jejich zjištěními a postupy atd. - namísto toho pracuje převážně s učebnicovými a již 

i vcelku zastaralými tituly 

- rozšířenější soubor zpracovaných odborných titulů mohl autorce posloužit i jako výchozí bod pro koncepci 

vlastních výzkumných otázek, "architektura" výzkumu (formulace výzkumných otázek a logika tvorby struktury 

dotazníků) je dosti neukotvená a intuitivní.   



Přes tyto výtky ale zároveň konstatuji, že práce přináší zajímavá zjištění. Zároveň odceňuji, že autorka dokázala 

zpracovat přes 300 dotazníků a realizovat více než desítku přínosných polostrukturovaných rozhovorů.  

 

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  D 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru B 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu C 

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.)  

C 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

C 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 

 

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

Jak již bylo zmíněno, logice práce by pomohlo, kdyby její první část byla přímo zaměřena na sledované téma a 

míru jeho dosavadního poznání a debatu o možnostech a limitech relevantního zkoumání. Po formální stránce je 

text zpracován vyhoujícím způsobem, jeho slabinou jsou občasné stylistické nedostatky a časté pravopisné 

prohřešky (zejména v interpunkci). Je škoda, že autorka nenašla více sil na to, aby ze získaných zjištění 

formulovala rozsáhlejší závěry či teze vhodné k dalšímu zkoumání. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Přes výše uvedené přiomínky a výtky považuji práci kolegyně Mališové za přínosný text, který nám umožňují o 

něco více nahlédnout do toho, jakými způsoby studenti středních škol dokáží (a mají potřebu či zájem) kriticky 

přistupovat k mediálním sdělením. Za cennou část práce považuji zejména získaná data, která by ale zasloužila 

ještě rozpracování a podrobnější interpretaci. Oceňuji, že si autorka zvolila právě toto téma, a budu rád, když tato 

práce přispěje k dalšímu zkoumání problematiky. 

Práci doporučuji k obhajobě a vzhledem k uvedeným výtkám ji navrhuji hodnotit stupněm C.  

 

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

5.1 Považujete některý ze závěrů své práce za překvapivý? 

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

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:                                                                      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.    

 


