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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytiskněte, 
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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Maňasová Kateřina  
Název práce: Role médií při foormování životních hodnot u dospívající mládeže 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Jungová Eliška 

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) 
Teze bakalářské práce byly dodrženy ve všech sledovaných aspektech. 
 
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 si zvolila zajímavé a empiricky obtížně zvládnutelné téma mediálních účinků, konkrétně na životní 
hodnoty dospívající mládeže. V teoretické části přehledně uvedla nejvýznamější koncepty životních hodnot. Dále 
se zaměřila na přehled konceptů mediálního vlivu. Vzhledem ke stěžejnímu významu pro zaměření práce by bylo 
vhodné podrobněji rozpracovat zejména ty teorie, které mají bezprostřední vztah k tématu práce. Autorka dále 
uvádí významné empirické výzkumy hodnot, včetně hodnot mládeže. Pro vlastní empirickou analýzu zvolila 
rozdávaný dotazník studentům posledních ročníků základních a prvních ročníků středních škol. Při jeho koncepci 
vhodně navázala na některé z citovaných výzkumů.  
 
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 3 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 
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 
2 



vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

3.4 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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka připravila stručný dotazník zaměřený na hodnoty mládeže. Pokud jde o vliv médiií, správně 
předpokládala, že výpovědi dospívajících se budou vztahovat jen k uvědomovanému vlivu a mohou být navíc 
zkresleny řadou dalších intervenujícících faktorů. Zvolila zajímavý postup - vliv médií analyzovala pomocí 
životního vzoru dospívajících. Některé z hypotéz se potvrdily, jiné nikoliv. Vzhledem k použité metodice (spíše 
anketa) a rozsahu souboru sice nelze zjištěné výsledky považovat za průkazné, ale je třeba ohodnotit zvolený 
přístup. Autorka prokázala schopnost aplikovat teoretické poznatky a provést empirickou analýzu. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Text splňuje pořadavky kladené na bakalářskou diplomovou práci. Doporučuji jej hodnotit jako velmi dobrý.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Jakými dalšími metodami by bylo možné analyzovat vliv médií na životní hodnoty mládeže? 
5.2       
 
 
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! 
 


