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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 je v souladu se schválenými tezemi, zásadnější odhychlky jsou řádně vysvětleny. Za problematické by 

mohlo být považováno složení výzkumého vzorku, vzhledem ke kvalitativnímu zaměření analýzy je však i z´žený 

výzkumný soubor obhajitelný, práce přináší velmi zajímavé výsledky. 

 

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 1 

 

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

Výklad je veden logicky, autorka vhodně uspořádala část teoretickou tak, aby byla v dostatečným zázemím pro 

realizovanou analýzu. Autorka pracuje s relevantní literaturou, snad by jen větší pozornost mohla věnovat práci 

Dany Smrčkové, která se vztahovala ke stejnému tématu. Autorka ve fázi dokončování práce pečlivě 

konzultovala sporné pasáže a relevantní připomínky z mé strany kvalitně zapracovala. Je škoda, že ke 

konzultacím nepřistoupila již v prvotních fázích, a porovnání znalostí zkoumaných studentů se s doporučenými 

očekávanými vzdělávacími výstupy průřezového tématu mediální výchova zařadila do práce až ex post po 

provedení výzkumu. Práce tím částečně trpí a výsledek je ochuzen, ale i tak je zajímavý. 

 

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 

1 



k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

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)  

Text je po formální stránce pečlivě zpracován, drobné výtky by snad bylo možno připojit jen k určitým 

stylistickým nedokonalostem a těžkopádnějším formulacím, většinu z nich se však autorce podařilo 

v závěrečných korekturách práce vhodně upravit.    

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autorka si zvolila zjímavé s důležité téma a uchopila jej svébytným způsobem. V oblasti produkčních technik 

mediálního vzdělávání se zaměřila na zkoumání školních časopisů, které vznikají z iniciativy samotných 

studentů. Ačkoli v některých pasážích své práce jen stěží udržuje od tématu odstup (neboť sama byla pre-členkou 

jednoho zkoumaného periodia) a ačkoli je v práci patrný nevyřčený předpoklad, že média, která si vytvoří sami 

studenti, jsou "lepší", než média založená z popudu pedagogů, a přispívají rozvoji mediální gramotnosti více, než 

produkční techniky zařazené v rámci výuky mediální výchovy, podařilo se jí téma kvalitně zpracovat. Práce je 

zejména zajímavým svědectvím o motivech tvůrců školích časopisů, jejich představách o roli novináře, 

proměnách jejich pohledu na média, vnímání změny svého statutu ve školním kolektivu i ve vztazích učitel 

žák…důležitou výpovědí o roli školního média jako seberealizačního a sociostatutárního nástroje. Ačkoli se 

práce více, než bylo záměrem, zaměřuje na "procesní techniky" fungování školních médií a méně se věnuje 

zkoumání mediální gramotnosti jejich tvůrců (měla se tady možná spíše jmenovat Postoje studentů ke tvorbě 

školních médií - viz výše formulovanou výtku ke vztahu k DOV), přínáší zajímavá zjištění. Ta mohou být 

inspirativním materiálem nejen pro odborníky v oblasti mediálního vzdělávání, ale též pro pedagogy 

novinářských škol (viz vyjádření studentů o potřebnosti studia oboru na vysoké škole).  

Práci považuji za velmi kvalitní a navrhuji ji hodnotit stupněm výborně. 

 

 

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

5.1 Objevuje se v oblasti školních médií tendence přechodu do internetového prostředí? Mělo by internetové 

periodikum pro tvůce dostatečnou hodnotu? Je zde důležitý aspekt "papírovosti"? 

5.2 Položila jste tvůrcům školních časopisů otázku, zda by je lákalo studium na FSV? Co (by) odpověděli? 

 

 

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! 

 


