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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? 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 

Pracoviště: Katedra psychologie FF UK v Praze 
 
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) 
Předložená bakalářská práce je ve shodě se schválenými tezemi, v návaznosti na upřesněné teze bylo pouze 
modifikováno empirické šetření do podoby kvalitativní studie, což je zcela v souladu s cílem práce a jejími 
úkoly. 
 
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 2 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka zvolila téma, pro které bylo nutné podrobněji se seznámit s vývojovými charakteristika dětí mezi 10. a 
12. rokem věku, porozumět zejména kognitivním a sociálním aspektům jejich vývoje. V práci pak dokládá, že 
tyto poznatky zdařile propojila se zájmem o úloze masmédií a realizovala kvalitativní empirickou sondu. 
Výsledky šetření dobře zpracovala i analyzovala. Diskuze i závěry jsou relevantní charakteristice výzkumu i 
zjištěným výsledkům. 
 
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 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 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Bakalářská práce H. Kalivodové podle mého názoru splňuje požadavky na bakalářské práce kladené ve všech 
ohledech. Text je čtivý, práce je velmi pěkně graficky upravená. Prezentaci výsledků a jejich analýzu provázejí 
přehledně zpracované tabulkyči grafy. Výsledky jsou relevatně reflektovány, někde by snad byla na místě větší 
opatrnost při jejich hodnocení (např. s. 46, obliba pořadů o vaření).    
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Problematika působení sdělovacích prostředků, působení mediálních vzorů je rozhodně aktuální, objevuje se 
v souvislostech jak se socializačními, edukačními, tak rozvojovými procesy u dětí či dospívajících. Lze ocenit, že 
se autorka tímto tématem zabývala a zpracovala poměrně kvalitní sondu u dětí deseti až dvanáctiletých. Výsledky 
otevírají další možnosti zkoumání. Autorka se seznámila s vybranou psychologickou odbornou literaturou, 
připravila projekt výzkum, který byl metodologicky poměrně náročný a výsledky tvořivě zpracovala.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Jak připravit kvalitativní šetření k problematice působení masmédií v socializačních procesech dětí či 

dospívajících? Jaké otázky by autorka sledovala především a jaké postupy by využila? 
5.2 Jak mohou souviset zájmy dětí s využíváním masmédií?  
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

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

Bakalářskou práci Hany Kalivodové doporučuji k obhajobě s výborným hodnocením. 
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


