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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) 

Cíl, technika a struktura práce souhlasí s tezemi. V jednotlivých kapitolách jsou drobné odchylky nebo odlišnosti 

od tezí, které jsou obsahově smysluplné. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ 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 B 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů B 

 

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

Odborná literatura, z níž práce vychází, je rozsáhlá a vhodná. Zajímavá je zejména vývojová psychologická část 

práce. Autorka představila literaturu na toto téma srozumitelným způsobem a úspěšně ji aplikovala na 

interpretaci empirických výsledků výzkumu. Vybraná vyšetřovací metoda dotazníku je vhodná. Výsledky 

výzkumu autorka uvádí v přehledné grafice a tabulkách a závěry, které vyvodila, jsou přesvědčivé. 

 

 

3. 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 B 

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 

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

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

B 

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 

 

 

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

Práce je strukturována logicky. Argumentace je přísné a přesvědčivé. Grafika a tabulky jsou přehledně 

uspořádány a snadno srozumitelné. Zvláště přesvědčivá je diskuse o empirických výsledcích na základě 

vývojových psychologických předpokladů uvedených v teoretické části. Autorce se daří dosahovat svého 

výzkumného cíle, a to propojit používání sociálních médií v komunikaci mladých lidí s vývojovými 

psychologickými nálezy a interpretovat typ a rozsah používání médií z této perspektivy. Kritizován by měl být 

relativně malý počet 39 respondentů, kteří se průzkumu zúčastnili. Informační hodnota výsledků získaných na 

tomto základě je relativně omezená. Nelze rozhodnout, do jaké míry výsledky opravdu vypovídají něco o 

populaci všech mladých lidí v ČR. Tuto skutečnost bere autorka v úvahu pouze v jedné větě práce na straně 25. 

Bylo by žádoucí, aby autorka více zdůraznila nedostatek representativnosti svého empirického výzkumu. Z 

formálního hlediska je škoda, že autorka při odkazu na odbornou literaturu uvádí pouze zdroj, nikoli však přesné 

číslo stránky v odkazovaném textu. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autorka plně dosáhla svého výzkumného cíle. Je schopna provádět empirický výzkum a vhodně interpretovat 

výsledky z teoretické perspektivy, kterou si zvolila. Z vědeckého hlediska je malý počet respondentů mínusem 

práce, ale v rámci bakalářské práce je zcela vhodný. Celkově práci hodnotím známkou B. 

 

 

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

5.1       

5.2       

 

 

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:                                                                                                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! 

 


