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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) 

      

 

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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 

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)  

      

2.1-2.2 Autorka předložené diplomové práce se velmi dobře zhostila práce s literaturou.  

 

2.3-2.4 V empirické části práce dodržuje původně zvolenou metodologii. Po představení základních pojmů  

a dokumentů, které se mediální výchovy týkají, provedla dotazníkové šetření mezi žáky a učiteli, které následně 

ještě doplnila o hloubkové rozhovory s žáky. Přestože byl počet škol, které se měly zapojit do výzkumu  

(z 25 na 19), snížen, nesnížila se tím kvalita práce. Autorka dostatečně zdůvodňuje a popisuje zvolený způsob 

výběru vzorku, způsob další práce s daty a uvědomuje si i limity jednotlivých výzkumných technik, z nichž 

některým se snažila předejít (např. návratnost). V poslední části práce se pokouší veškerá získaná data 

v jednotlivých fázích výzkumu propojit a interpretovat.  Identifikuje hlavní zjištění a výsledky vztahuje  

i k předem stanoveným hypotézám.  

Co se týče možných zlepšení práce, bylo by žádoucí uvést, z čeho při formulaci počátečných hypotéz vycházela. 

K dotazníku by rovněž bylo možné zařadit sociodemografická data a rozšířit možnosti analýzy tématu, popř. 

uvést více "srovnatelných" otázek v obou dotaznících - jak pro učitele, tak pro žáky atd. U obrázků č. 1 a 2 by 

také bylo žádoucí uvést bližší data o oblíbenosti jednotlivých webových stránek a mobilních aplikací a zároveň  

i okomentovat způsob, jakým jsou data na obrázku vyjádřena. 

 



 

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  1 

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) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 

 

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

3.4 Co se týče citační normy, byla zaznamenána jistá nejednotnost v používání citační normy (kombinace 

citování pomocí poznámek pod čarou a pomocí závorek).  

3.5 V práci se místy objevují jazykové chyby (zejména interpunkce a nesprávné uvádění procentuálního 

vyjádření). Nejsou však tak četné, aby výrazným způsobem snížily kvalitu práce. 

3.6 Grafická úprava diplomové práce je na úvodních stranách částečně deformovaná (okraje stránky jsou odlišné, 

než jaké jsou ve zbytku textu). Na koncích řádků byly ponechány spojky a předložky a poznámky pod čarou jsou 

psané jiným typem písma než zbytek textu. Jinak je grafická úprava práce vyhovující. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

 

Předložená diplomová práce rozhodně představuje přínos pro oblast studia mediální výchovy, upozorňuje  

na problém, který řada předchozích prací spíše konstatuje, ale do hloubky nezkoumá. Autorka prokázala, že umí 

zacházet s odbornou literaturou a použít zvolenou metodologii. V závěru identifikovala problémy na obou 

stranách - jak u dětí, tak u učitelů - a snažila se předložit návrhy, jak by bylo možné tyto problémy odstranit. 

Bohužel však byly nalezeny i drobné nedostatky práce (jazyková a grafická úprava, nejednotné citování). 

Magisterskou diplomovou práci Jany Páclové doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou 1-2. 

 

 

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

5.1 Autorka ve své práci navrhuje, aby učitelé do výuky začlenili též ekonomickou a sociální rovinu 

fungování nových médií. V jakém předmětu by tak měli učinit? Jak by mohla výuka vypadat?   

5.2 Autorka identifikovala jako problémový bod vzájemnou nedůvěru mezi učiteli a žáky. Napadá autorku 

způsob, jak by bylo možné tento problém eliminovat?  

5.3 Co za témata by zařadila do specializovaných seminářů, které  navrhuje vytvořit pro učitele? A je možné 

je jednorázově v problematice vzdělat? 

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! 



 


