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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
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 vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Kalivodová Hana  
Název práce: Mami, tati, znáte mé oblíbené celebrity? 
Role celebrit ve světě dětí - uživatelů masových médií. 
 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Wolák Radim 

Pracoviště: KMS 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) 
Změny ve struktuře práce a v technice práce (metodě výzkumu a zkoumaném vzorku) jsou vědomé a 
zdůvodněné. Cíl práce odpovídá schváleným tezím. 
 
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 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka pracuje s některými základními tituly oblasti sociální psychologie a mediálních studií, většinou se však 
jedná o texty učebnicové povahy, práci by po této stránce prospělo určité rozšíření záběru (v teoretické části 
čerpá možná nadměrně ze dvou zdrojů - Langmeier, Krejčířová - Výrost, Slaměník), zejména v oblasti literatury 
věnující se vztahu dětí a médií a roli médií v procesu socializace (kap. 1.2.). Výklad je podáván logicky, velmi 
přehledně  
(i barevně odlišeně) jsou podávány výsledky výzkumu, za diskutabilní by ale bylo možné považovat stanovování 
některých závěrů práce. Autorka se přiklonila ke kvalitativnímu výzkumu, přesto však výsledky převážně 
kvantifikuje, což vzhledem k počtu respondentů (30 - navíc rozdělených do dvou podskupin) není zrovna šťastné. 
Ačkoli výzkum přínáší některé zajímavé poznatky (či naznačení tendencí), jde vždy spíše o kvantifikaci, práci by 
prospěla hlubší interpretace některých zjištění (škoda, že autorka nerealizovala plánované hlubkové rozhovory 
(či nezvolila metodu focus group), což by umožňilo získat větší náhled do motivů a postojů respondentů.   
 
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.) 

2 

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

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je předhledně a logicky strukturována, je jazykově a stylisticky bezchybná a velmi pečlivě graficky 
upravená. Jednotnná je i forma citací a odkazů (i když by autorka měla častěji odkazovat k primárním zdrojům: 
např. na str. 4 hovoří o Bandurovi, ale odkazuje na sekundární zdroj apod.). Jistou připomínku by bylo možné 
vztáhnout i k názvu práce - Tati, mami… - který vzbuzuje předpoklad, že se práce bude zabývat také zkoumáním 
toho, jaké povědomí mají rodiče o mediálním chování svých dětí - což však předmětem práce není. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Přes uvedené výtky považuji práci Hany Kalivodové za velmi pečlivě a kvalitně zpracovanou studii, která jí bude 
sloužit jako dobré východisko při dalším zkoumání sledované problematiky (autorka práci plánuje rozšířit na  
práci diplomovou a vhodně si stanovila hypotézy, které chce dále prověřovat). Navrhuji ji hodnotit jako 
výbornou až velmi dobrou. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Jakým způsobem budete téma dále zpracovávat. 
5.2 Do jaké míry je výběr celebrit, k nimž se děti vztahují, určován aktuální nabídkou médií? 
 
 
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! 
 


