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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 vycházela z pečlivě připravených tezí, s nimiž je (až na drobné úpravy ve struktuře práce a úpravy 

v konstrukci vzorku, které přispěly ke zkvalitnění výsledné studie a jež autorka pečlivě vysvětluje) zcela 

v souladu.   

 

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 1 

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)  

Autorka si zvolila důležité téma, jemuž v našem kontextu nebylo dosud věnováno mnoho odborné pozornosti, 

ačkoli nám pedagogické výzkumy ukazují, že otázka nových médií je v současných školách velmi diskutována a 

vztah k nim (např. sociálním sítím) staví interakci školy, žáků a učitelů do nových dimenzí. Autorka téma 

zkoumá pomoci víceúrovńového výzkumu (pohled učitelů i pohled žáků, kombinuje kvalitativní a kvantitativní 

přístup), pracuje s velkým a pečlivě sestaveným vzorkem, výsledky vhodně a přehledně interpretuje. 

 

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 

1 



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.)  

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 1 

 

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

Výklad je veden logicky, autorka docházi k zajímavým a zásadním závěrům. A nejen to, v závěrečných pasažích 

navíc přehledně formuluje stěžejní otázky, jež by měly být předmětem zájmu další výzkumné činnosti. Formální, 

jazyková i stylistická úroveń práce jsou (až na drobné jazykové či grafické nedotaženosti) v pořádku. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Jana Páclová předkládá kvalitně zpracovanou studii, která se zabývá důležitým tématem - otázkou nových médií 

v současné škole a v kontextu mediálního vzdělávání. Upozorňuje na zásadní jevy ve vztahu učitelů a žáků k 

tématu, které by neměly být opomíjeny, a přináší tak důležité impulsy pro odborníky z oblasti pedagogických věd 

i mediálního vzdělávání. Autorka vytvořila velmi kvalitní a po všech stánkách pečlivě uspořádanou studii, která 

plně vyhovuje nárokům kladeným na magisterskou diplomovou práci, proto ji vřele doporučuji k obhajobě a 

navrhuji ji hodnotit stupněm výborně.   

 

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

5.1 Jedním z hlavních zjištění, na něž ve své práci poukazujete, je absence důvěry mezi učiteli a žáky ve 

vztahu k novým médiím. Jakými cestami by se podle Vás měla mediální výchova vydat, aby mohla 

pomáhat tuto propast překlenout?  

5.2 Existují nějaké vzdělávací projekty, které pomáhají školám problematiku řešit a téma lépe uchopit? 

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! 

 


