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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytiskněte, 
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu příslušné katedry! 
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Maňasová Kateřina  
Název práce: Role médií při formování životních hodnot u dospívající mládeže 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Radim Wolák 

Pracoviště: 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) 
      
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka prostudovala základní literaturu, která je relevantní tématu. V práci uvádí nejvýzamnější koncepty 
životních hodnot a podává stručný přehled základních terorií zabývajících se vlivem médií. Vzhledem k zaměření 
práce by v tomto případě bylo zřejmě vhodnější nevěnovat se tolik historické perspektivě vývoje náhledů na vliv 
médií, ale podrobněji rozpracovat pouze teorie, které se vztahují k tématu práce.  
Svůj výzkum autorka realizovala formou dotazníkového šetření. Tuto metodu zvládla velmi dobře a je si vědoma 
omezení, která se zvolenou technikou souvisejí. Výzkum by možná zasloužil pečlivější a podrobnější prezentaci 
výsledků (je škoda, že se nedozvídáme, jaké vzory z médií - a jaké vlastnosti - respondenti uvedli (s.31), což by 
byly jistě zajímavé informace), zvážil bych (ačkli to nebylo záměrem práce) i doplnění výzkumné sondy o hlubší 
kvalitativní výzkum (třeba jen na vybrané skupině respondentů), kvantitativně vyjádřené výsledky nám mnoho 
nových informací nepřinášejí. Tím ovšem nechci zpochybnit fakt, že autorka se svým výzkume přehledně a 
systematicky vztáhla ke všem hypotézám, které si stanovila. Vzhledem k počtu respondentů je také poněkud 
diskutabilní poměrně široké rozmězí věku dotazovaných dětí (13 - 17 let).    
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 



  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce 2 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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.) 

3 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Stuktura práce je přehledná. Autorka ne vždy zcela důsledně a předhledně odkazuje k použitým zdrojům 
(zejména v části 2. Teorie vlivu médií - místy není zřejmé, co je doslovná citace a co parafráze textu. Jazykově a 
stylisticky je práce v pořádku. V přílohách by čtenář jistě uvítal ukázku vyplněného dotazníku. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Autorka si zvolila zajímavé, ale zároveň obtížně zpracovatelné téma. Dokázala jej však velmi dobře uchopit a 
neodchýlila se od záměru, který si stanovila v tezích práce. Studie Kateřiny Maňasové splňuje všechny nároky 
kladené na práci bakalářskou, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Můžete nás seznámit s "životními vzory z médií", které uvedli respondenti v dotaznících. 
5.2 V závěru práce uvádíte: "…věřím, že získané výsledky lze uplatnit, a to například v oblasti vzdělávání, 

kde mohou sloužit jako jeden z podkladů pro zavedení mediální výchovy jako poviného předmětu na 
druhém stupni základních škol." Víte, jaká je pozice mediální výchovy v soušsném českém školském 
systému? 

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


