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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 důležité téma, problematiku rodičovské mediace, kterou zkoumá v prostředí aktuálního 

kontextu distanční on-line výuky. Za cíl své práci si stanovila zjistit, jakým způsobem rodiče využívají mediální 

technologie při výchově dětí, a popsat, jak tyto přístupy a situaci v rodinách změnila pandemie. Metodou 

výzkumu jsou autorce polostrukturované rozhovory s rodiči osmi rodin s dětmi ve věku 4 - 10 let. Cíl práce i 

technika jsou v souladu se stanovenými tezemi, struktura byla drobně upravena, což přispělo kvalitě výsledného 

celku.  

 

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 B 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B 

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

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)  

Předložený text vnímám jako velmi přínosný, oceňuji též původnost práce, zejména její zaměření na velmi 

aktuální téma. V teoretické části, která je zaměřena především na otázky vztahů dětí k mediálním technologiím a 

přístupů rodičů k výchově svých dětí k životu s médii (tedy rodičovské mediace), autorka pracuje s relevantním 

souborem odborné literatury, domnívám se ale, že zejména v kapitole věnované právě rodičovské mediaci (2.2) 

se mohla opřít o řadu českých odborných prací, které se problematikou zabývaly, přehlédla též rozsáhlý soubor 

obhájených diplomových prací k této problematice, který jí mohl býti též vhodným zázemím (drobnou poznámku 

přičiním k faktu, že autorka vychází se své balakářské práci, kterou sice zmiňuje v tezích, nikoli však v seznamu 

použité literatury). Výzkum je zvládnut kvalitně, autorka dobře ovládla (nástrahám pandemie navzdory) techniku 

polostrukturovaných rozhovorů, kapitolám věnovaným interpretaci výsledků by možná prospělo lepší grafické 

členění, aby zjištění byla přehlednější, lépe mohli být charakterizováni i respondenti.  

 

 



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  B 

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 

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

B 

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)  

Práce ve všech sledovaných parameterch plně vyhovuje nárokům kladeným na magisterskou diplomovou práci, 

po jazykové stránce je velmi kvalitní (objevil jsem jen jednu chybu v interpukci, a to až v posledním odstavci), 

prošla pečlivou korekturou. Drobnou výtku bych možná jen připojil k faktu, že díky zvolenému způsobu citací 

(kombinace přůběžného s odkazy k seznamu literatury a do poznámky pod čarou, místy není poznat, kdy se jedná 

o citati a prafrázi).  

Drobnosti: Bibliografický záznam uvádí jiný název práce než titul. Práce má poněkud zvláštní užší formát. 

Výklad je veden logicky, práce je psána čtivou formou, některé závěry by bylo lépe více argumentovat.   

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Předložená práce kolegyně Hadrbolcové je důležitým příspěvkem ke zkoumání vztahu rodičů a dětí v oblasti 

využivání médií. Přes drobné výtky, které je mi v roli oponenta souzeno učinit, považuji práci za pečlivě 

vyhotovenou, logicky uspořádanou a obsahově i formálně kvalitně zpracovanou. Autorka prokázala, že je 

schopna samostatně provést výzkum a vhodně jej odborně zarámovat. Práce nabízí témata a otázky vhodné 

k dalšímu zkoumání a může být dobrou oporou pro další zájemce o tuto důležitou problematiku.  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm B.  

 

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

5.1       

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 jedná se o citace 

 

 

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.    

 


