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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) 

Předložená bakalářská práce odpovídá schváleným tezím, co se týče cíle, struktury i metod práce. Jedinou 

odchylku oproti tezím představuje mírné zúžení výzkumného vzorku (v tezi bylo uvažováno o několika 

západočeských, příp. středočeských středních školách; v práci se nakonec objevila "pouze" dvě plzeňská 

gymnázia). Zúžení vzorku však bylo dostatečně vysvětleno. Domnívám se, že je výzkumný vzorek vzhledem 

k rozsahu a metodě bakalářské práce dostačující a že autorka  shromáždila dostatečné množství informací pro 

provedení kvalitativní analýzy. 

 

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 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 

 

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

Autorka čerpala nejen z odborné literatury z oblasti mediálních studií, ale také z oficiálních dokumentů českého 

školství. Práci rozčlenila do dvou hlavních bloků - teoretického a empirického. Vhodně je propojila, takže první 

část podává potřebný teoretický podklad a poskytuje hypotézy pro samotné výzkumné šetření. V empirické části 

pak autorka shrnuje odpovědi respondentů, na jejichž základě  formuluje výsledky šetření a porovnává je 

s Dalšími očekávanými výstupy pro mediální výchovu. Domnívám se, že závěry šetření i celé práce jsou zcela 

logické a dostatečně podložené odpověďmi respondentů. 

    

 

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)  

Struktura práce je podle mého názoru naprosto logická. Poznámkový aparát je zcela vyhovující; citační norma 

byla dodržena. Práce je téměř bez pravopisných chyb. Po stylistické stránce se autorka občas dopouští 

nesprávných větných formulací, především "osamostatňuje" věty vedlejší (např. v posledním odstavci na 

straně 4: "Cílem práce tedy bude pokusit se odpovědět na otázku, jaký vliv má samostatná tvorba školního 

časopisu. Konkrétně nakolik může zastoupit…"). Z hlediska grafické úpravy práce odpovídá fakultní šabloně.  

Na některých stranách (např. s. 9) však zůstaly na koncích řádků jednopísmenné předložky, což neodpovídá 

všeobecně uznávaným typografickým pravidlům. Velmi oceňuji zařazení přepisů rozhovorů ve focus groups  

do příloh práce. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autorka vhodně propojila teoretickou část poskytující informace o mediální výchově a část empirickou, v níž 

využila vlastní zkušenosti s prostředím školních časopisů. Za nejhodnotnější součást práce považuji pečlivě a 

kvalitně provedené hloubkové rozhovory ve focus groups a následnou kvalitativní analýzu, na jejímž základě 

autorka vyvozuje logické závěry. Mediální výchova je velice aktuálním tématem a práce na podobné téma na 

FSV dosud nebyla obhajována; jde tedy o přínosnou publikaci. Oceňuji také, že autorka nastínila další možný 

směr výzkumu dané problematiky - porovnání přínosu "teoretické" mediální výchovy ve výuce a samostatné 

tvorby školního média. Drobné nedostatky shledávám pouze ve formální stránce práce. 

Domnívám se, že se jedná o zdařilou práci, již navrhuji hodnotit stupněm "výborně".  

 

 

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

5.1 Zaujalo mne, že většina respondentů ve výzkumném šetření byli studenti - chlapci či mladí muži.  

a/ Bylo tomu tak i v "širších" redakcích školních časopisů? Jak si případný zájem chlapců vysvětlujete? 

b/ V médiích je poměr mužů a žen přibližně vyrovnaný a na vysokých školách tohoto zaměření převažují 

spíše studentky. Napadají vás nějaké důvody, proč tomu tak je, případně proč mladí muži nakonec dávají 

přednost jiným oborům? 

  

5.2 Neuvažovala jste i o rozhovorech s vyučujícími dotazovaných studentů - byť třeba jen stručných, aby 

potvrdily / vyvrátily sebehodnocení studentů (zejména v bloku otázek D)?  

 

 

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! 

 


