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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce je v souladu se schválenými tezemi, autorka byla nucena provést pouze určité úpravy v postupu zkoumání,
které vyplynuly ze ztížené situace způsobené opatřeními zavedenými v době koronavirové pandemie.
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
2.1
2.2
2.3
2.4

Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
Logičnost výkladu, podloženost závěrů

Hodnocení písmenem
B
A
A
B

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka pracuje s dostatečným souborem odborné literatury, v úvodu se obecněji věnuje problematice vysílání
pro děti a tradici komponovaných televizních pořadů v ČR. Rozsah teoretické části je přiměřený, vhodně uvozuje
část výzkumnou. Zde se autorka potýkala s dočasným omezením přístupu ke zdrojům (archiv byl z důvodu
pandemie nepřístupný), ale dokázala si operativně poradit a výzkum provedla velmi pěkně. Výklad je veden
logicky, závěry jsou podložené výzkumem, jem možná mohly být trochu odvážnější a rozsáhlejší, kolegyně se
možná zbytečně v závěrečné kapitole "drží při zemi", přitom v předchozích částech práce prokazuje, že by
rozsáhlejší interpretaci svých zjištění s přehledem zvládla.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
3.1
3.2
3.3

Struktura práce
Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
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

Hodnocení písmenem
A
A
B

3.4
3.5

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

B
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce je po formální stránce výborně zpracována.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Kolegyně Pavla Procházková si vybrala téma, které je jí osobně velmi blízké, což se projevilo na kvalitě
výsledku, předkládá pečlivě vypracovanou práci, která svým rozsahem, obsahem i formální podobou plně
vyhovuje požadavkům kladeným na práci bakalářskou, navíc přináší zajímavá zjištění. Práci doporučuji
k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm A.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
V návrzích pro další zkoumání problematiky doporučujete, že by bylo vhodné zkoumat, zda Kouzelná
školka dokáže předškoláky "nastartovat" na studium. Domníváte se, že by to bylo přínosné?
5.2
Jak si vysvětlujete své zjištění, že pořadu v jeho současné podobě chybí výraznější osobnosti v roli
průvodců:
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU
Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND.
Komentář pro případnou shodu nad 5%:
6.1
Více než 5%, ale jedná se o delší bloky citací, vše je řádně odkazováno.
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

A
B
C
D
E
F

výborně
velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)
nedoporučuji k obhajobě
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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!

