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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 se s výjimkou počtu pořízených kvalitativních rozhovorů neodchýlila od cíle práce ani od předpokládané 
techniky zpracování a struktury práce. Nižší počet pořízených rozhovorů je dostatečně vysvětlen teoretickou 
saturací dat.  
 
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)  
Práci shledávám ve všech hodnocených oblastech jako výbornou, autorka se zaměřuje na aktuální a v českém 
prostředí dosud málo zmapované téma a k jeho zpracování přistupuje zodpovědně, na základě studia rozsáhlého 
souboru dostupné literatury i pramenů. Závěry v teoretické části jsou velmi logicky a smysluplně provázány 
s výstupy z vlastního výzkumu, při aplikaci vhodně zvolené metodologie autorka reflektuje i limity zvolených 
postupů, určitá omezení způsobená formou zadávání dotazníků i pořizování rozhovorů atd. Jako ne zcela přesné 
hodnotím pouze užití postupů zakotvené teorie při analýze dat získaných kvalitativními rozhovory, 
z prezentovaných výsledků není zřejmé, že autorka postupovala v prvních fázích analýzy skutečně induktivně a 
že data přeskupila na základě postupů otevřeného, axiálního a selektivního kódování bez předchozích představ o 
kategoriích či tematických oblastech. S ohledem na prezentované výsledky ale toto nepovažuji za nijak zásadní 
pochybení, volba metody analýzy je ostatně jen nástrojem, ne cílem samotným. Poněkud překvapivý je také 
termín pořizování rozhovorů (autorka uvádí 14.-23.12.2011), ze kterého vyplývá, že na samotnou analýzu dat 
zbývalo před odevzdáním práce poměrně málo času, což opět může komplikovat avizovanou snahu zformulovat 
určitou novou teorii na principech postupů budování zakotvené teorie. Předložené výsledky jsou přesto 
zajímavým a systematizujícím vhledem do studované problematiky. 
 



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

1 

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

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura předložené práce je logická, představuje kontext daného výzkumu, dosavadní poznání týkající se České 
republiky i zahraničí. Závěry vlastního výzkumu jsou prezentované s vědomím metodologických omezení a jen 
částečné platnosti, tj. nemožnosti uplatnit závěry na celou populaci s danými charakteristikami. Přesto výsledky 
přináší zajímavé podněty pro další výzkum a samy o sobě upřesňují představu o možných vzorcích v užití 
televize a nových médií ve vztahu k televizí produkovaným obsahům středoškoláky v ČR. Přínosné je také 
propojení řady různých faktorů, které autorka v interpretacích výsledků svého výzkumu zohledňuje (gender, typ 
vzdělání, vlastnictví přijímače atd.). Autorka dodržuje citační normu a vhodně užívá poznámkový aparát 
k upřesnění některých skutečností. Jazyková i stylistická úroveň práce jsou výborné, jen místy se objevují 
překlepy nebo nesprávné tvary (s. 46: "... s tímto tvrzením souhlasí i8, jenž uvádí..."; s. 128: "...videa, které by 
měli uložené v telefonu..." a občasné překlepy zejména na závěrečných stranách práce). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomovou práci Hany Pražákové hodnotím jako velmi zdařilou a pro obor přínosnou a domnívám se, že téma 
uchopila poměrně komplexně a pro jeho další zpracování poskytuje zajímavé podněty. Výsledky jsou 
prezentované čtivou formou a v logickém propojení s dosavadními výsledky poznání v této oblasti. Práci 
navrhuji hodnotit stupněm výborně.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
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! 

 


