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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) 

Jak v teoretické, tak i v praktické části učinila autorka malé změny oproti stanoveným změnám, avšak vše bylo 

zdůvodněno a vše také bylo ku prospěchu celkové vyznění 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 A 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji A 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 

 

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

Literatura k tématu je hojně zastoupena, autorka je schopna ji využívat, pracuje s ní kriticky a konstruktivně. A 

zároveň  využívá velké množství materiálu, zdánlivě marginálního, který dokáže aplikovat a vhodně zařadit do 

zkoumané problematiky. V tomto smyslu téma rozvíjí a doplňuje, takže jde nad rámec stanoveného záměru. Práci 

považuji za původní, za počin, jenž rozhodně může přispět ki rozvoji oboru. 

 

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  A 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 

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 

A 



s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

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)  

Struktura diplomové práce je na úrovni, a to jak ve smyslu zvolených postupů, tak i v rovině zjištěných závěrů, 

terminologie kvalitně aplikovaná, poznámkový aparát i citační norma, vše je zvládnuto na dobré úrovni. Stejně 

tak je na úrovni jazyková a stylistická stránka diplomové práce. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Zvolené téma a způsob jeho zpracování je nesporně zajímavě pojato, už jen svým výběrem jednak české 

audiovizuální dokumentární tvorby, ale i zkoumaným vzorkem generace Z. Do jisté míry se jedná o rizikový 

přístup s nejasným výsledkem, avšak, jak se ukázalo, tento přístup měl své oprávnění a přinesl zajímavá zjištění. 

Rozhodně zvolené téma si zaslouží ocenění, protože autorka pracuje s mnoha problémy, které přináší zvolený 

výzkum generace Z, například pokud jde o vymezení a definice toho, co je dokument, jak ho chápou dotazovaní, 

to vše v souvislostech, které následně z toho vyplývají, a tak přesvědčivě uplatňuje široký záběr celé 

problematiky vztahu, byť jedné, a to ještě nejmladší, generace k dokumentární tvorbě. Její zkoumání má 

dostatečně široký záběr a přináší validní výsledky, podpořené velkým množstvím otázek a stejně velkým 

množstvím grafů apod. Nejedná se sice o žádné překvapivé zjištění, ale ve spojení dokumentární tvorby 

s vedlejšími produkty vyplývající z výzkumu, různé podoby a naplnění tvorby dokumentu, považuji tuto práci za 

nesporný přínos, s kterým lze dále kvalitně pracovat.  

 

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

5.1 Překvapily vás výsledky odpovědí generace Z na takovéto téma, naplnilo to vaše očekávání? 

5.2 Hodláte se takovýmto výzkumům dále věnovat? 

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: 31. 5. 2021                                                                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.    

 


