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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) 
Autorka vycházela z dosti podrobně zpracovaných tezí, takže cíl a techniku práce ani její strukturu nebylo nutné 
měnit. Výsledná práce teze rozpracovává (např. do velmi podrobné struktury).  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka provedla velmi pečlivou rešerši mediologické i pedagogické literatury k tématu, literaturu dokázala 
s odstupem vyhodnotit a poučeně využít pro vlastní výklad svého tématu (pronikavé je například propojení 
SKalkové a Russella, s. 49n., nebo kapitola II o zábavě, ale i výklad pojmu edutainment a jeho kritika). Velmi 
vhodná je použitá technika zpracování empirického materiálu (včetně popisu metody výzkumu v kap. IV). Práce 
je původní a je rozhodně přínosná pro ty, kdo se věnují otázkám role médií ve výchově a vzdělávání. 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

1 



k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Výsledný text je strukturován logicky a vcelku přehledně, jen v některých výkladových pasážích je patrné, že 
autorka měla potíže rozloučit se s tím, co prostudovala, a tak občas zabíhá do přílišných podrobností, které bylo 
možné řešit pouhým odkazem (Bloomova taxonomie, s. 16, "důležitá odbočka", s. 37). Kvalitě práce to neškodí, 
ale čtenáře to neúměrně zatěžuje a někdy i odvádí od hlavního tématu. Práce je napsána velmi jasným 
výkladovým stylem, který dokládá, že autorka suverénně zvládla terminologický aparát (mediologický i 
pedagogický) a dokáže si získané poznatky uspořádat (vidět je to velmi zřetelně na historizujících exkurzech 3.1 
a 3.2, kde v podstatě v diachronní perspektivě vykládá jednotlivé aspekty tématu práce). Citace a odkazy jsou až 
úzkostlivě pečlivé, jen poněkud neobraně působí kombinace uvádění stránek v textu a originálním citací po 
čarou, asi by bylo vhodnější přesunout pod čáru i bibliografické údaje (pozn. 2, 3, 38 ad.). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Autorka předpožila promyšlený a myšlenkově bohatý text, který nejen rozsahem, ale především intelektuální 
náročností převyšuje standard magisterských kvalifikačních prací. Text je mimořádně kvalitní po stránce odborné 
i didaktické (lze ho zcela jistě využít i jako text učebnicový). Autorka nabízí původní a netriviální zjištění a 
závěry, navíc ve zřetelně interdisciplinární perspektivě mezi pedagogickou a mediálními studiemi. Domnívám se, 
že práce by zasloužila mimořádně ocenění. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


