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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) 

      

 

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 2 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

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

 

2.1 Autorka se seznámila s odbornou literaturou k danému tématu. Zasadila téma do kontextu psychologického, 

ekonomického i právního. Ačkoliv v některých částech mohla vycházet z více zdrojů (např. v části 2.1.2 vychází 

pouze z jedné publikace a z rozhovoru s psycholožkou), zhostila se práce s literaturou poměrně dobře. 

 

2.3 K vybranému tématu autorka provedla rešerši odborné literatury, jak si stanovila v tezích. V důsledku toho 

představuje text diplomové práce souvislý výklad, v němž není jasně patrný přechod mezi teoretickou a 

empirickou částí.  

Problematické je, že práce neobsahuje žádnou část, která by popisovala, jaké cíle si autorka stanovila a jakými 

cestami (metodami, technikami, jejich kombinací, způsobem jejich použití) se je pokusila naplnit. Naznačeno je 

stručně pouze v úvodu, to je však nedostatečné  

Autorka si stanovila provést hloubkové rozhovory. O skutečné "hloubce" rozhovorů a dalších jejich aspektech 

lze však jen spekulovat, jak již bylo řečeno, autorka se k metodologii jako takové ani k popisu způsobu práce 

blíže nevyjadřuje. Nevysvětluje, k čemu měly rozhovory sloužit, ani blíže nepopisuje vlastní výzkumnou práci.  

Autorka se pravděpodobně snažila zmapovat názory různých skupin obyvatelstva, kterých se tématika týká. Má 

ale tak malé množství rozhovorů nějakou vypovídací hodnotu? 



2.4 K vymezenému cíli - představení problematiky klasifikace audiovizuálních produktů dle vhodnosti pro určité 

věkové kategorie - si mohla autorka vybrat různé metody. Ty, které zvolila, byly vhodné (přestože jich bylo 

možné využít lépe).  

 

2.5 Znovuotevření tématu klasifikace audiovizuálních produktů je jistě záslužné. Autorka navazuje na studie a 

práce, které již o této oblasti vznikly, a zasazuje je do kontextu právního, ekonomického a psychologického, 

stejně jako do kontextu nedávných i plánovaných činností příslušných orgánů. V tomto smyslu je práce pro obor 

jistě přínosem.  

 

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  2 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 

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) 

4 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 3 

 

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

 

3.1 Autorka dodržela strukturu navrženou v podaných tezích. Přesto by práce v tomto zasloužila drobné změny. 

Například nezařazování kapitoly, v níž autorka vymezuje základní pojmy, do úvodu, ale do samostatné kapitoly. 

Stejně tak by bylo vhodné označit kapitoly 3.2 a 3.3 jako kapitoly prvního řádu. Netýkají se totiž pouze projektu 

Kijkwjzer, ale celé problematiky klasifikace.  

Závěry autorky jsou místy nepodložené, založené na obecném úsudku (např. o fungování rodičovské výchovy). 

 

3.2 Terminologii oboru autorka zvládla. 

 

3.3 Poznámkový aparát není veden správně z hlediska formální úpravy. Nejsou uváděna velká písmena na 

začátcích poznámek pod čarou a tečky na jejich koncích. Aparát navíc není jednotně veden. 

 

3.4 Až na nejednotnost odkazů na zdroje v poznámkách pod čarou byla citační norma dodržována. 

 

3.5 Předložená diplomová práce obsahovala velké množství pravopisných chyb (zejména v oblasti interpunkce) a 

řadu překlepů. Text evidentně neprošel finální korekturou.  

 

3.6 Problematická je i grafická úprava práce. Jako nevhodná se například jeví kombinace předsazení odstavců a 

mezery mezi odstavci, zařazování nadpisů kapitol na konec stránky, vložení prázdné stránky (str. 30), předložky, 

spojky a další výrazy na koncích řádků, nezvyklé formátování nadpisů kapitol, zarovnání obrázků nebo způsob 

úpravy odrážek.  

 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

 

Autorka se pokusila shrnout nedávný vývoj v oblasti klasifikace audiovizuálních produktů, zmapovat jeho 

aktuální stav a pokusila se i o naznačení názorů na danou problematiku ze strany různých skupin obyvatelstva 

ČR. Práce je dobře logicky vystavěná a ucelená.  

Diplomová práce ale také obsahuje velké množství jazykových chyb a některé formální nedostatky, které 

zbytečně snižují úroveň poměrně kvalitního textu. I vzhledem k dalším (zejména metodologickým) nedostatkům, 

které jsem zmínila výše, doporučuji magisterskou diplomovou práci Terezy Peprníkové k obhajobě a navrhuji 

hodnocení 2-3. 

  



 

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! 

 


