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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie B–C  

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury B–C 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi B 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí C 

1.5 Interpretace výsledků C 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí B–C 

1.7 Logičnost výkladu B 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů C 

 

Slovní komentář: 

Práce je příspěvkem k poznávání moderních forem komunikace, bohužel působí roztříštěně kvůli 

příliš velkému množství dílčích subtémat a cílů, teoretická stránka výrazně převažuje nad 

praktickou. Autorka se neodvážila hlubší a podrobnější interpretace materiálu, který je víceméně 

omezen na prezentaci v jednotlivých kapitolách a na závěrečná shrnutí. Příklady navíc jsou leckde 

velice stručné, takže není zcela jasné, jak se v nich analyzované maximy projevují, neustálé 

listování do příloh komplikuje čtení práce a zdržuje čtenáře. Cíl dotazníkového průzkumu mi není 

jasný.  Mnohdy autorka nevhodně generalizuje (viz poznámky v textu práce). Stanovené hypotézy 

vesměs nejsou hypotézy, ale cíle (což je rozdíl).  

 

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 



2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu B 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu D 

2.3 Dodržení citační normy C 

2.4 Dodržení stylové normy B–C 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A–B 

 

Slovní komentář: 

Některé pasáže jsou nevhodně nastylizovány, stylisticky je práce nevyvážená, autorka se dopustila 

poměrně malého množství pravopisných chyb, což oceňuji. Bohužel velice málo odkazuje na 

použitou literaturu, a to i v případech, kde prokazatelně nemohla vyjít z vlastního výzkumu, 

v seznamu chybí citační údaj práce Saicové Římalové. Mezi příklady se objevují nefunkční volné 

řádky.  

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Autorka by měla u obhajoby zdůvodnit, podle jakého kritéria zařazovala do své práce 

popisy různých forem elektronické komunikace – věnuje se ICQ, chatu a diskusním 

fórům, které přímo nesouvisí s jejím tématem, ale nezahrnuje např. scype nebo facebook. 

4.2 Pokud se věnuje problematice kyberšikany, bylo by u ní jako u budoucí učitelky prvního 

stupně vhodné, aby pohovořila o tom, jak tuto problematiku zařadit do vyučování, aby žáci 

dokázali kyberšikanu rozpoznat, věděli, jak se jí bránit, a hlavně se do ní nepouštěli.  

4.3 Jak jsem napsal výše, vyhodnocení výsledků praktické části je velice stručné, prosím, aby 

si autorka vybrala některé příklady ze svého materiálu a popsala, jak se v nich jednotlivé 

maximy projevují, jakými prostředky jich je dosaženo.  

4.4 Prosím, aby diplomantka podrobně vysvětlila cíl dotazníkového průzkumu, jakým 

způsobem jednotlivé otázky přispívají k poznávání elektronické komunikace 

prostřednictvím e-mailů.  

4.5 Myslím, že závěry plynoucí z některých odpovědí nelze zobecnit, jak to autorka dělá. 

Např. žáci základních škol nejsou tolerantnější k pravopisným chybám, řekl bych, že oni je 

prostě nevidí a nezajímají je. Naopak u vysokoškoláků by bylo zajímavé porovnat 

výsledky podle zaměření jejich profese a podle věku.  

4.6 Zařadila by autorka práci s e-maily do výuky na prvním stupni? Pokud ano, jaké 

kompetence by u žáků rozvíjela a pomocí jakých metod?  

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 

 

Datum: 29. 6. 2010 
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