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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) 

Změny v technice provedení rozhovorů byly způsobeny přechodem na distanční výuku, v práci jsou vysvětleny a 

podl mého soudu byly vhodným řešením nastalé situace. Změny ve struktuře práce jsou marginální a představují 

spíš detailnější propracování struktury ze schválených tezí.  

 

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 C 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 

 

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

      

 

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 B 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu B 

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) 

D 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava C 



 

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

V odevzdaném textu zůstaly některé fomální nedostatky, např, chyby v interpunkci ("Na základě dokumentů 

Rámcový vzdělávací program a na něj navazující Doporučené očekávané výstupy, probíhá:::", "Cílem práce, je 

zaměřit se na situaci", "část této práce má za cíl, přinést podrobnější pohled", viz abstrakt, "Jedna z věcí, které 

plnily podstatnou část toho období bylo i studium", "skoro osmnáct let během kterých", viz poděkování, "Díky 

tomu jedinec, získá soubor", s. 5, "Učení katolické církve sepsané v katechismu, dává první příkazy", s. 8, "Ve 

svém pedagogickém díle, Komenský navrhuje", s. 9, "Butter připouští, že někteří rodiče, mohou být proti", s. 

11,ad.) či nejasnými formulacemi ("Hloubkové rozhovory jsou tvořeny aktivitami a audiovizuálními ukázkami", 

viz abstrakt, též není jasné, proč tzv. Bílou knihu považovat za "legislativní ohraničení" mediální výchovy, s. 3 a 

podkap. 1.2) či vyšinutími z vazby ("souvislosti s prací Jana Amose Komenského a období pobělohorském", s. 

9). Grafická úprava by zasloužila ještě jednu kontrolu (např. v obsahu není jednotné užívání tučného písma, vz 

název kap. 1).  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Diplomantka předložila práci, v níž si klade za cíl "zmapovat úroveň mediální gramotnosti žáků 4. a 5. třídy na 

pražské základní škole." (s. 3). Práce je vhodně rozdělena na teoretickou a praktickou (tedy výzkumnou) část. 

V teoretické části jsou probírány klíčová témata práce, tedy mediální výchovy obecně, včetně náznak jejího 

vývoje, a pak specificky na prvním stupni ZŠ. K tomuto východisku je poněkud neústrojně přidána kapitola o 

dosavadním odborném zájmu "o dané téma". V praktické části diplomantka nejprve popsiuje cíl výzkumu, 

včetně otázek, a metodu výzkumu (online rozhovory a srovnání s DOV), pak předkládá v kap. 5 a 6 výsledky 

zkoumání - to je podle mého soudu klíčová část práce. Práce je zarámována úvodem a závěrem s doporučeními 

plynoucími z výsledků průzkumu. Vlastní jádro práce počíná kap. 4 Koncepce a metodologie a pokračuje 

výsledky zkoumání (již zmíněné kap. 5 a 6). Rozhovory s dětmi jsou připraveny a provedeny velmi pečlivě, 

nápad strukturovt rozhovory podle DOD je výborný a dal průzkumu jasnou stavbu. 

Struktura předložené diplomové práce je v zásadě přijatelná. Nejde ale přehlédnout, že teoretická část je velmi 

obecná, shrnuje notoriety, jimž nebylo nutné se v textu věnovat a stačilo vyřešit je několika odkazy. Například 

1.3 historický vývoj mediální výchovy je z hlediska tématu práce zcela nadbytečná pasáž a není v práci nijak 

využit (navíc pasáž o vývoji po roce 1989, která by mohla k tématu přispět, je pojednána na třinácti řádcích), 

takže mohl být z textu vyřazen. Vznikl by tak prostor pro výklad věcí, které by pro řešení tématu bylo třeba 

vyložit, např. různá pojetí mediální výchovy (a identifikace toho, které pojetí se promátí do mediální výchovy 

v RVP), podrobněji probrat rozdíl a vztah mezi mediální gramotností a mediální výchovou (omezuje se na 

strohou formulaci "Cílem mediální výchovy je zlepšení mediální gramotnosti", s. 5, která je vzápětí rozostřena 

formulací "Samotná mediální gramotnost se dělí podle typu mediálního vzdělání", s. 6), připomenout specifika 

nejen mediální výchovy pro věkovou kategorii 6-12, resp. první stupeň, zamyslet se na pojetím a proměnami 

všeobecného vzdělání vůbec apod. K tématu se práce přiblíží až v kap. 2, leč zůstává více popisná 

Diplomová práce se opírá o rešerši základní literaturu k tématu, kterou ale přebírá bez kritického nadhledu a bez 

snahy o zařazení jednotlivých titulů do oborového a dobového kontextu. Místy vychází ze zjištění, která už jsou 

zastaralá (průzkum UNESCO byl proveden v roce 2001) nebo která jsou zakotvená ve specifickém kontextu 

(Buckingham 2009 reflektuje situaci anglofonního světa, především britského a je otázka - kterou ale 

diplomantka neřeší -, nakolik jsou jeho postřehy převoditelné do jiného kulturního prostředí, i když chápu, že je 

to běžný postup i ze strany MŠMT, které nevnímá mediální výchovu jako kulturně ukotvený koncept). Na 

několika místech se autorka dopouští až zkratkovitého výkladu literatury - právě ona "historická" kap. 1.3 má 

k takovým zkratům sklon. Chvályhodné je, že autorka provedla rešerši kvalifikačních prací zpracovávajících 

téma mediální výchovy v kontextu různých oborů. Jejich charakteristiku nabízí v kap. 3, ale ve vlastním výkladu 

s nimi pracuje minimálně. 

Práce nabízí vcelku spolehlivý poznámkový aparát, místy vedený nestandardně (odkaz na Komenského Labyrint 

světa, s. 9, či tajemný odkaz "Butter; Mg. 1930b: 90-91", s. 12). 

Přes uvedené připomínky soudím, že předložená diplomová práce je původní, zajímavá a přínosná pro obor. Její 

kvalita je sice nevyvážená (teoretická část zjevně zaostává za výzkumnou), ale výzkumná část jasně prokazuje, 

že diplomantka si osvojila základy odborné práce a dokázala svého úsilí využít  zskání skutečně zajímavých a 

přínosných zjištění. Práci proto bez váhání doporučuji k obhajobě. 

 

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       

 

 

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: 28. 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.    

 


