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POSUDEK PRAKTICKÉ BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  

 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce  X  Posudek oponenta/ky  ☐ 

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno:  Štokrová  Aneta     

Název práce:    Děda Viliam   (Senioři ve světě nových technologií a médií)   

Autor/ka posudku 

    Příjmení a jméno:  Lokšík  Martin     

Pracoviště:  KŽ  IKSŽ     

 

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      X ☐ ☐ ☐ ☐ 

1.2 Technika práce      X ☐ ☐ ☐ ☐ 

1.3 Struktura práce X ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Námět, který diplomantka předložila v tezích praktického bakalářského projektu, byl naplněn jak z hlediska 

obsahu videosnímku, tak teoretického zakotvení tématu.       

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU TEORETICKÉ ČÁSTI 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 B 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A  

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B  

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů B  

 

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

      

3. HODNOCENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI PRÁCE 

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

  Hodnocení písmenem 

2.1 Struktura praktického projektu B  

2.2 Obsahové zpracování praktického projektu A  

2.3 Formální / technické zpracování praktického projektu                  B 

2.4 Hodnocení celkového praktického výstupu A  

 

4. 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 B 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A  

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 

A  



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

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

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  

3.6 Celkové zpracování praktického projektu A 

3 7. Obrazová/zvuková/ estetická/ úroveň praktické části B 

 

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

 

 

      

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Posluchačka Aneta Štokrová předkládá k obhajobě praktický bakalářský projekt, v němž se zaměřila na jeden 

z nejpalčivějších společenských problémů současné doby. Její videosnímek vypráví o tom, jak se senioři 

vyrovnávají s nástrahami internetu a digitálních technologií ve svém každodenním životě,  jak složité a těžké je 

pro ně  orientovat se v záplavě dezinformačních obsahů, řetězových mailů,  falešných nabídek  a telefonátů od 

novodobých „šmejdů“. K natočení tématu ji inspirovala osobní zkušenost se svými prarodiči žijícími v Košicích.  

Silné vzájemné citové pouto mezi nimi umožnilo diplomantce odkrýt v autorském snímku svět  prarodičů v plné  

autenticitě, bezprostřednosti a lidskosti.  Ani jedno slovo, pohled, výraz nebo gesto dědy Viliama a jeho ženy 

před kamerou není zinscenované.  Chování obou prarodičů je naprosto civilní a upřímné, čiší z něho ryzí 

„člověčina“.  Způsob snímání a práce s kamerou odkazující na postupy tzv homevidea podtrhují atmosféru 

autenticity a ničím nenarušují  prostředí  života dvojice seniorů v panelovém bytě na košickém sídlišti. Vše je 

skutečné a zachycené až v duchu „formanovského“ černého humoru, což se obzvlášť projevuje ve scénách 

zobrazujících dialog mezi manželi při zacházení s moderními přístroji a poukazuje na velmi jemnou hranici mezi 

racionálním myšlením a dětskou bezradností seniorů v přístupu k technologiím a jejich používání.  

     Snímek Anety Štokrové se v žádném případě netváří jako mistrovské dílo, naopak přiznává  řadu  nedostatků, 

vyplývajících z autorského realizačního postupu a skromných technických možností (neostrost záběrů, expozice, 

kvalita zvukového záznamu), které tvůrkyně v konečném výsledku využívá ve svůj prospěch.  Její  Děda Viliam 

působí kompaktně a sevřeně a nenechává  nikoho na pochybách o tom, že  autorka zvládla jak  základy 

audiovizuálního řemesla (kamery, zvuku, střihu), tak i schopnost žurnalistického pohledu na závažné 

společenské téma, které doplnila v rovině teoretické o odbornou stať, vztahující se k problematice výchovy a 

ochrany seniorů před predátorským a dezinformačním prostředím na internetu a sociálních sítích. 

     Praktický bakalářský projekt diplomantky Anety Štokrové v obou předložených částech splňuje požadavky 

pro přijetí k obhajobě. Návrh hodnocení A-B.     

   

 

 

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

5.1       

5.2       

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

X  Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1       

 

 

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

  

A  X    výborně 
B  X   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 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! 

 


