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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 v průběhu zpracovávání práce změnila cíl, techniku i strukturu práce, vše je ale v textu zdůvodněno. Na 

poměrně ambiciózní cíl rezignovala a zvolila nakonec cíl, který je v rámci diplomové práce splnitelný. Co se týče 

struktury práce, teoretická část byla ořezána možná až příliš (více dále v části 2.1). 

 

 

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 3 

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 změnila původní strukturu práce a rozhodla se zmenšit rozsah teoretické části tak, aby mohla naopak 

zařadit dvě dílčí analýzy nabídky vzdělávání v oblasti mediální výchovy. To je chvályhodné, nicméně teoretická 

část tím byla zmenšena až příliš. Teoretické ukotvení tématu omezila pouze na kapitoly 1 a 2, které končí na str. 

14. Nejen rozsah, ale obsah teorie mohl být o něco širší. O šíři nastudované literatury přitom příliš nesvědčí ani 

fakt, že v kapitole 1 je čerpáno zejména ze dvou publikací (Bína, 2005; Niklesová, 2007) a v kapitole 2 zejména 

z publikace Beneše (2008). I na omezeném prostoru bylo možné čerpat z rozmanitějších zdrojů.  

 

2.3-2.4 Autorka se poměrně úspěšně vypořádala s metodologií, kterou si nakonec zvolila, i když určité 

nedostatky je možné v její výzkumné činnosti najít. První dvě rešerše-analýzy jsou součástí teoretické části, což 

není příliš vhodné, ale pochopitelné z pohledu autorky, která zřejmě chtěla tyto analýzy mapující nabídku 

vzdělávání oddělit od kvalitativního výzkumu, který realizovala v praktické části. S kvalitativním přístupem i 



technikou polostrukturovaného rozhovoru se seznámila, popsala jejich specifika, byla si vědoma jejich omezení i 

možností a dokázala je použít v praxi (snad až na formulaci výzkumných otázek, jejichž význam zřejmě 

nepochopila). Otázkou však je, jestli je vzorek pěti respondentů skutečně dostačující. Autorka vysvětluje výběr 

tím, že se chtěla zaměřit pouze na plzeňská gymnázia (na nichž zpravidla vyučuje dané téma pouze jeden 

vyučující) z důvodu lepšího porovnání. Sama si ale přitom jako cíl klade zmapovat různé způsoby 

sebevzdělávání učitelů, nikoliv porovnávání učitelů či jejich strategií. Není takový výběr naopak v určitém 

smyslu limitující? Plzenští učitelé mohou mít jiné možnosti než učitelé na všeobecných gymnáziích v jiných 

regionech, kde by například mohla narazit na jiné přístupy k sebevzdělávání v důsledku jiných okolností. Je si 

autorka jistá, že byl její vzorek nasycen? 

Autorka se také uchýlila k podivné kombinaci metod - se čtyřmi respondenty provedla rozhovor a jednomu 

poslala dotazník, který byl vyplněn elektronicky. Jak tento fakt ovlivnil povahu informací, kterou od respondenta 

autorka získala v porovnání s informacemi od ostatních respondentů? 

Při analýze dat se autorka uchyluje spíše ke shrnujícím komentářům, které se snaží podložit nastudovanou 

literaturou a analýzami, které provedla. Přístupy učitelů k sebevzdělávání ale nijak netypologizuje.  

 

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 1 

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) 

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 

 

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

 

3.1 Co se týče struktury, bylo by žádoucí rozšířit teoretickou část práce a využívat v ní více zdrojů. Dále se 

nejeví jako vhodné zařazení rešerší do teoretické části. 

3.5  V práci se objevuje celá řada chyb (jen v oblasti interpunkce bylo nalezeno více než 30 chyb, méně už pak 

stylistických chyb a překlepů). Velkou část z chyb tvoří chybějící tečky na konci přímých citací (před 

uvozovkami nahoře). 

3.6 Práce zahrnuje drobné nedostatky jako např. větší řádkování textu v poznámkách pod čarou, než je obvyklé.   

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

 

Autorka změnila původně ambiciózní návrh výzkumu, cíle, které si nově stanovila, díky tomu dokázala splnit. 

Prostřednictvím dvou analýz poskytla přehled o možnostech vzdělávání pro učitele v oblasti mediální výchovy a 

dále provedla rozhovory s vyučujícími tohoto předmětu. Existuje však podezření, že vybraný vzorek 5 

respondentů nebyl nasycen a mohl být ještě rozšířen o zástupce dalších gymnázií. Také analýza dat získaných 

prostřednictvím rozhovorů mohla být zpracována více do hloubky (typologie). Nicméně autorka data, které 

získala, analyzovala v souvislostech platné legislativy i širšího kontextu. Přínosem práce je, že se autorka v 

závěru práce snaží veškeré získané poznatky využít k posouzení silných a slabých stránek současného stavu 

vzdělávání učitelů mediální výchovy a navrhuje také konkrétní kroky, které by mohly vést ke zlepšení situace. 

 

 

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

5.1 Může se autorka vyjádřit k výhradám v části 2.3-2.4 (zejména těm, které se týkají vzorku)? 

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! 

 


