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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) 

K elektronické verzi práce by autorka měla dodatečně připojit schválené teze, které nyní chybí. 

 

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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 

 

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

Autorka si zvolila zajímavé téma a důležité, téma, pokusila se postihnout sebereflexi žáků sedmých a osmých tříd 

ve vztahu k využívání sociální sítě Facebook. Autorka pracuje s dostatečným množstvím odborné literatury a 

vhodně ji aplikuje. Rozsáhlejší a přehledověji koncipovaná mohla být část 6.1 věnovaná odborným studiím 

zaměřeným na problematiku sociálních sítí. Rozhodně hlouběji propracovaná pak měla být i kapitola pátá, která 

je vzhledem k tématu práce mnohem zásadnější, než kapitoly věnované vývoji a fungování Facebooku. 

Ve výzkumné části autorka pracovala metodou dotazníkového šetření s otevřenými otázkami (což ospravedlňuje 

jinak nízký počet dotazovaných), oceňuji část výzkumu, v níž respondenti zaujímají postoj k několika výrokům o 

sociální síti Facebook a jejím využívání. Výklad je podáván logicky, závěry jsou podložené (jen v nich mohly být 

znovu připomenuty testované hypotézy), dostatečně rozsáhlé a přinášejí zajímavá zjištění. 

 

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 

2 



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) 

4 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

 

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

Úroveň práce zbytečně snižují pravopisné prohřešky (ne časté, ale zásadní, např. str 48 "děti by…trávili čas", str. 

22 "sami dospívající děti"), stylistickou úroveň zase občasné publicismy. V textu se objevují nedoložená tvrzení. 

Autorka zařadila do práce přehledné grafy, přílohy mohly obsahovat přepisy dotazníků. 

 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autorka se věnovala zajímavému a důležitému tématu, které uchopila tak, jak si předsevzala v tezích. Překládaná 

práce přináší zajímavá zjištění, vyhovuje nárokům kladeným na práci bakalářskou, zejména z formálních důvodů 

(a z důvodu malé rozpracovanosti kapitoly páté) ji bohužel nemohu hodnotit lépe nežli jako velmi dobrou. I tak 

se ale domnívám, že jde o práci přínosnou a zdařilou.  

 

 

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

5.1       

5.2       

 

 

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! 

 


