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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  

 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce  ☒    Posudek oponenta/ky  ☐ 

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Zemanová Eliška  

Název práce: Proměny užívání nových médií a jejich role v partnerských vztazích 

Autor/ka posudku 

   Příjmení a jméno: Kateřina Turková 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

1.2 Technika práce ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

1.3 Struktura práce ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

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

Autorka téma poměrně přesně specifikovala v tezích, odchylky od původního zadání (pokud se vyskytují) jsou 

tedy pouze dílčí, zpřesňující povahy. Technika a struktura práce odpovídá zadanému cíli práce. 

 

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 A 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 

 

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

Autorka práce využila k podložení svých tvrzení a metodologickému a teoretickému zarámování tématu celou 

řadu odborné literatury, včetně zahraničních odborných studií. Ve všech částech práce ukázala, že s odbornými 

zdroji umí vhodně pracovat a především je provázat s praktickou/analytickou částí bakalářské práce. Praktickou 

část práce považuji za velice zdařilou. Autorka si vybrala metodu, která není snadná, přesto byla schopná ji 

zvládnout a předložit přesvědčivé závěry zformulované na základě provedeného výzkumu. Výklad je plynulý a 

závěry práce podložené jasně prezentovanými zjištěními.  

 

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 A 

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 

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

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

A 



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)  

Výsledná podoba práce je velmi zdařilá, a to ve všech hodnocených aspektech. Struktura práce je logická, 

jednotlivé části práce na sebe navazují a tvoří čtivý text bez výrazných pravopisných chyb. Práce je velmi pečlivě 

editovaná, a to nejen z hlediska pravopisného, ale i grafického. Přílohy a grafické prvky vhodně doplňují hlavní 

část práce. Autorka důsledně dodržela citační pravidla a normy, což hodnotím velice pozitivně i s přihlédnutím ke 

stupni studia a rozsahu bakalářské práce.  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Bakalářská práce Elišky Zemanové je dle mého názoru výjimečně kvalitní závěrečná práce, jež rozsahem i formou 

zpracování odpovídá práci diplomové. Autorka zadané téma uchopila vhodným způsobem a byla schopná provést 

dobrý výzkum, a především jeho výsledky přehledně shrnout a prezentovat. Kladně hodnotím také zpracování 

teoretické části, vč. použití relevantní odborné literatury. Formální část práce je rovněž v pořádku, práce je pečlivě 

editovaná a vhodně strukturovaná. Je pozitivní, že je autorka schopná svou práci kriticky reflektovat, a v závěru 

uvádí možné limity výzkumu. Bakalářskou práci Elišky Zemanové doporučuji hodnotit stupněm A.  

 

 

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

5.1 Jakou roli v partnerských vztazích hrají dle Vašeho názoru sociální sítě u starší generace (např. generace 

Y)? V čem se to liší od příslušníků generace Z, na které byl zaměřen Váš výzkum? 

5.2       

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

☒ Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly v SISu. 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1 Shoda dle antiplagiátorského systému v SIS činí 7 %. Veškeré shodné pasáže jsem prošla, jedná se zejm. 

o shody v přímých citacích či seznamu literatury, vše je tedy z mého pohledu v pořádku. 

 

 

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

  

A   ☒      

B   ☐         

C   ☐          

D   ☐         

E   ☐        

F    ☐    nedoporučuji k obhajobě 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 12. 5.2022                                                                                       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! 

 


