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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) 

Původní záměry formulované v tezích autorka v průběhu realizace vhodně upravila, změny popisuje a 

odůvodňuje. 

 

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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

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

Práce mne potěšila volmou tématu: věnuje se možnostem vzdělávání učitelů mediální výchovy v našem prostředí 

a pokouší se reflektovat i jejich náhled na otázku a možnosti sebevzdělávání v této oblasti. Za nejpřínosnější 

hodnotím pasáže v nichž autorka vytvořila přehled nabídky českých pedagogických fakult, který dosud nebyl 

zpracován. Přiznám se, že jsem - v době,kdy jsme s autorkou formulovali téma - doufal, že se tento přehled stane 

těžištěm práce, bohužel tomu tak není (mohlo by býti, kdyby byl tento přehled více rozpracovaný a kdyby byl 

opatřen i kritických zhodocením jednotlivých nabídek doplněných třeba o sylaby, soupisy studijních opor a 

případně i autorčinou osobní zkušeností či rozhovory s vyučujícími). Takto je jednou ze součástí zajímavého, 

však žel nikoli příliš hluboko nahlížejícícho popisu situace obohaceného hloukovými rozhovory s několika 

respondenty. Podobně stručný je bohužel přehled nabídky mediálních obsahů zaměřených na rozvoj mediální 

gramotnosti i přehled webových portálů. I zde chybí kritické zhodnocení. Zvolené metody výzkum autorka 

zvládla a kvalitně je zpracovala. Seznam použité literatury (zejména soubor opor pro úvodní kapitoly) mohl být 

rozsáhlejší. 

 

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.)  

2 

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 1 

 

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

Na práci oceňuji dále pasáže věnované závěrečnému zhodnocení situace v oblasti vzdělávání učitelů - kapitola 6. 

Silné a slabé stránky… Zde autorka prokazuje, že do problematiky odborně pronikla (ač některé závěry 

nevyplývají z provedeného výzkumu). Práce by zasloužila pečlivější jazykovou korekturu. Těší mne, ža autorka 

do příloh zařadila přepisy provedených rozhovorů, což přispívá plasticitě práce. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Kolegyně Hana Čekanová se ve své práci věnovala důležitému tématu a snažila se jeji komplexně uchopit. Ne 

vždy se jí to podařilo, mnohé pasáže přinášejí více než hluboký vhled základní přehled. I tak ale předloženou 

práci můžeme vnímat jako přínosný příspěvek k poznání současného stavu vzdělávání českých středoškolských 

učitelů v oblasti mediální výchovy přinášející základní přehled současné nabídky a nastiňující postoje učitelů 

k otázce sebevzdělávání v tomto tématu. 

Předložená práce vyhovuje nárokům kladeným na práci diplomovou, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji 

hodnotit jako velmi dobrou.  

 

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

5.1 V závěru své práce nejen hodnotíte silné a slabé stránky, ale pro oblast vzdělávání učitelů v oblasti MV 

navrhujete též některá doporučení. Která z nich považujete za nejzásadnější a proč? 

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! 

 


