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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) 

Práce se zabývá problematikou soukromí na sociálních sítích. Autor na téma nahlíží ze tří úhlů pohledu - 

analýzou odborné literatury, zkoumáním reprezentace tématu v českých médiích a kvantitativním dotazníkovým 

šetřením mezi žáky. Autor vycházel z obecně nastavených tezí, které mu poskytovaly dostatečný manévrovací 

prostor. Práce je s tezemi v zásadě v souladu, autor jen nahradil kvalitativní metodu přístupem kvantitativním 

(důvod změny stručně vysvětluje v úvodu praktické části na straně 28).   

 

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 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) 

Autor postupoval zcela samostatně, práci průběžně nekonzultoval. V teoretické části zpracoval základní literaturu 

ke zvolenému tématu, některé tituly chybí, práce ale přesto tvoří soudržný celek. Hlavní snahou autora je popsat 

téma základním způsobem a nahlédnout na něj ze tří úhlů pohledu. Z pozice konzultanta bych (pokud bychom  

o práci v průběhu hovořili) navrhl zvážit vypuštění některých popisných pasáží (například praktický popis 

nastavení bezpečí na FB do teoretického rámce práce příliš nezapadá, měl se stát spíše součástí přílohy, dále 

v práci chybí odůvodnění, proč autor zařadil kvantitativní analýzu reprezentace tématu v médiích - toto 

vysvětlení není ani v tezích, ač se jedná o posáž přínosnou, logičnosti výkladu by prospělo jeho zařazení, náznak 

se objevuje pouze v závěru). 

U dotazníkového šetření bych doporučil zařazení ukázky použitého dotazníku (obecně bylo vhodné podrobněji 

popsat použité metody). Práce by zasloužila košatější závěr.  

 

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 2 

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) 

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

 

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

Zásadnější připomínku mám jen k jazykové a stylistické úrovni práce. V textu se objevují překlepy (např. str. 4, 

16, 18), nedostatky v interpunkci (např. str. 19, 24, 26, 44) (vše v tolerovatelné míře), najdou se i závažné 

pravopisné prohřešky (str. 17 - státy..dopadli, str. 24 - děti… přiznali, str. 25 - urážlivý…lidé). Text by zasloužil 

i úpravy stylistické -  objevují se nešťastné formulace (např. na str. 35 autor hovoří o "obnažených fotografiích"), 

dále se jedná o formulace nevhodné pro odborný text (např. str. 4 - "Srdce marketingového ředitele zaplesá…", 

str. 8 - "úprk z Facebooku" a další) i o stylistické nedostatky, které ztěžují pochopitelnost textu (např str. 4 první 

odstavec, atd.). 

Korekturou mohl projít i poznámkový aparát, v některých případech se poznámky pod čarou nacházejí na jiné 

stránce než odkazující číslo (pozn. 12, 15).  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autor předložil práci, která se věnuje důležitému tématu. Je zřejmé, že má o problematiku zájem, z práce je 

patrné, že její tvorba byla pro autora přínosem a poskytla mu vhled do problematiky. Domnívám se, že autor 

splnil, co si předsevzal v tezích. A to způsobem vyhovujícím nárokům kladeným na bakalářskou práci. Práci 

Martina Hrubého doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako velmi dobrou.  

 

 

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

5.1 Dospěl jste ve vlastním šetření k některým zjištěním, která by byla v rozporu s výsledky "velkých 

výzkumů", pokud ano, jak si tento rozpor vysvětlujete? 

5.2       

 

 

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! 

 


