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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) 

Cíl práce je ve shodě s tezemi, autor na základě konzultací vhodně upravil zvolenou techniku a v zájmu vyšší 

přehlednosti upravil též strukturu práce. 

 

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 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 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Autor si zvolil velmi zajímavé a z hlediska oboru aktuální téma. Hlubšímu zkoumání chování dětí v prostředí 

sociálních sítí se věnuje jen minimum odborných studií, v našem prostřední téma (z úhlu, který zvolil autor) 

zatím zpracováno nebylo, proto se autor nutně potýkal s nedostatkem odborné literatury, o níž by svou práci 

mohl opřít.  Do značné míry byl tedy nucen čerpat z neakademických a doplňových zdrojů (mnohdy s omezenou 

důvěryhodností), je si však vědom rizik tohoto přístupu a v úvodu práce tato rizika popisuje. V úvodu práce autor 

vymezuje základní pojmy, popisuje pojem sociální síť, historii sociálních sítí (i v našem kontextu) a využívání 

SNS v našem prostředí. Na základě výsledků odůvodňuje své zaměření na zkoumání sociální sítě Facebook a 

přehledně popisuje prostředí této sítě. V další časti autor podává charakteristiku zkoumané skupiny z hlediska 

psychosociálního. Zde bohužel staví jen na dvou odborných textech, ačkoli literatura v této oblasti je dostupná a 

pestrá (zejména v kapitole 2.4 není opora v literatuře dostačující, objevují se dlouhé pasáže, které autor staví 

pouze na jednom zdroji). Z těchto důvodů hodnotím práci z hlediska úplnosti zpracované literartury stupněm 3. 

V další pasáži autor přechází k zarámování vlastního výzkumu. Stanovuje si hlavní otázku: Jaké jsou motivy 

dospívajících vkládat obsahy na FB? Autor pečlivě a krok za krokem popisuje svůj postup (výběr respondentů, 

metoda) a zvažuje i možná rizika zkreslení výzkumu. Do této fáze je výklad veden velmi logicky a přehledně. Od 

kapitoly 3.3.2 však práce svou přehlednost ztrácí, autor nevysvětluje, jak přesně postupoval, čtenář ztrácí nit. 

Autor zvolil dle mého soudu vhodnou (leč obtížnou) techniku založenou na nestrukturovaných rozhovorech 

s respondenty nad jejich facebookovými profily. Na základě těchto rozhovorů pak generuje hypotézy o chování 



dětí v tomto prostředí, které nabízí dalšímu ověření. Autor techniku zvládá a je si vědom i možných zkreslení 

způsobených svým přistupem, na něž též upozorňuje. Výzkumá část práce je však popsána dosti nepřehledně, do 

popisu respondentů se náhle mísí úryvky rozhovorů, škoda, že tuto část autor nevybudoval podobně logicky 

provázaně jako části předchozí, kde v komentáři čtenáři vysvětluje všechny své kroky. Přesto se domnívám, že 

autor dochází k zajímavým závěrům a velmi oceňuji jeho snahu přistoupit ke sledovanému tématu novým a 

netypickým způsobem.  

 

 

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 Struktura práce 1 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.) 

1 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Práce je dle mého soudu po formální stránce pečlivě zpracována, z hlediska jazykového a stylistického se sice 

objevují drobné nedostatky (chyby v interpunkci např. na str. 22 a str. 34 a drobné překlepy), jejich výskyt však 

je ještě v přijatelném rozsahu. Práce je graficky velmi pěkně upravena, v elektronické podobě oceňuji propojení 

odkazů se seznamem literarury a s poznámkovým aparátem.  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Jakub Lucký si zvolil aktuální, důležité, ale obtížně uchopitelné téma. Z role vedoucího práce vím, že ke 

zpracování své studie přistupoval velmi poctivě, neboť má o téma silný zájem. Ačkoli se dle mého soudu 

poněkud ztratil ve výzkumné části, považuji jeho text za velmi inovativní a inspirativní studii, jejíž hlavní přínos 

spatřuji v tom, že se pokouší uchopit dosud opomíjené téma a formuluje hypotézy, které zaslouží další odbornou 

pozornost. Mimo to jsem si jist, že realizace výzkumu byla pro autora velmi cennou odbornou zkušeností, na níž 

by mohl dále stavět ve svém budoucím studiu. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm velmi 

dobře. 

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Na str. 26 popisujete, že dívka je "nositelkou mediální gramotnosti". Máte tím zřejmě na mysli situaci, 

kdy dítě rozvíjí mediální kompetence svých rodičů. Setkal jste se s podobnou situací ještě v jiných 

případech? 

5.2 Pokud byste v budoucnu realizoval podobný výzkum, změnil byste nějakým zůsobem svůj postup? 

 

 

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! 

 


