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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 částečně odchýlila od předpokládaného cíle bakalářské práce, jehož součástí bylo i provedení 

komparace jednotlivých výzkůmů. Změny však dostatečně zdůvodňuje v úvodu práce a místo komparace se 

intenzivněji věnuje popisu vývoje a trendů v dané výzkumné oblasti. 

 

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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 

 

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

Autorka prokázala, že si dokáže vyhledat a dále pracovat s odbornou zahraniční literaturou. Je schopná rovněž 

použít zvolenou techniku zpracování a vytvořit ucelený přehledný text. 

 

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 2 

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)  

Co se týče struktury práce, bylo by možná vhodnější včlenit podkapitolu o způsobu, jakým autorka k analýze 

přistupovala, kolik materiálů zpracovala apod. Zároveň je nezvyklé sjednotit seznam tabulek a seznam příloh. 

Autorka mezi ně pak ještě ne příliš vhodně vsunula seznam zkratek. 

Z jazykového hlediska je škoda, že autorka při závěrečné kontrole textu zřejmě zapomněla na první strany. 

Chyba vyskytující se hned v názvu práce (a několik dalších chyb na prvních stranách) kazí jinak dobrý dojem ze 

stylisticky i pravopisně zvládnutého textu. Nepěkně působí i tečky za názvy kapitol.  

Grafická úprava práce je vyhovující. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

 

Jedná se o vydařenou bakalářskou práci. Autorka mapuje vývoj jednotlivých studií zabývajících se tématem vlivu 

médií na děti od počátků po současnost. Přestože se původně práce profilovala i jako komparativní, vznikl 

nakonec spíše text mapující vývoj výzkumných strategií, ale i dílčích zjištění a posunů v myšlení o daném tématu 

v jednotlivých evropských státech a USA. 

Vytknout lze odkazování k EU (jak v názvu práce, tak některých kapitol), přičemž na strategii této instituce se 

autorka příliš nezaměřuje. Chápe EU spíše jako geografický prostor a téma sleduje v jednotlivých evropských 

státech, proto by se nabízelo spíše označení Evropa.  

Autorka prokázala, že si dokáže vyhledat a dále pracovat s odbornou zahraniční literaturou. Je schopná rovněž 

použít zvolenou techniku zpracování a vytvořit ucelený přehledný text. Jazyková úroveň textu je velmi dobrá, 

přestože bylo nalezeno několik drobných chyb (bohužel na nejvíce viditelných místech). 

Celkově hodnotím předloženou bakalářskou práci jako výbornou. 

 

 

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

5.1 V práci uvádíte, že Vás znalost pouze jediného cizího jazyka omezovala. Jaké jazyky byste podle vašeho 

názoru měla ovládat, abyste dostatečně zpracovala dané téma? 

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! 

 


