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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 práce přesně dodržela postup, metodologii i strukturu kapitol v práci dle schválených tezí. Je vidět, že 

před podáním tezí o práci detailně přemýšlela a práci si dobře naplánovala. Při provádění výzkumu ji tak 

překvapila pouze neochota některých respondentů odpovídat či se výzkumu zúčastnit.  

 

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 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) 

Uvedení nové televizní stanice určené výhradně pro dětské publikum je ve společnosti poměrně málo časté, a tak  

je bohužel k tématu i málo provedených studií či odborných publikací (např. v databázi SAGE či EBSCO). Na 

druhou stranu autorka v tezích uvádí publikace Děti a rodiče před televizí: rodinná socializace dětského 

televizního diváctví (Šeďová, 2007), Tváří v tvář obrazovce (Blažek, 1995) a Mediální gramotnost: nový rozměr 

vzdělávání (Jirák, Wolák, 2007), z kterých však v práci vůbec nečerpá, ani je necituje. Teze či stěžejní body 

z těchto knih by jistě našly své místo v úvodu a v komentáři k odpovědím respondentů.  

Text je velmi dobře strukturovaný, jednotlivé myšlenky a kapitoly na sebe plynule a logicky navazují. Příjemným 

momentem pro čtenáře je krátké shrnutí obsahu příslušné kapitoly na jejím začátku.  

 

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 2 

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 

1 



vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

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) 

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

 

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

Struktura práce je velmi dobrá a logicky představuje téma v celé jeho komplexitě. Autorka šikovně vyřešila 

propojení metodologie s prezentací výsledků výzkumu, a tak je text čtivý. V teoretické části je však popis 

získávání zdrojů poněkud nadbytečný (viz. s. 7). Kapitolu 1.2.1 bych spíše než Konkrétní kanály nazvala 

například Evropské dětské kanály, aby už na první pohled byl obsah kapitoly čtenáři jasný. Poznámkový aparát je 

na vědeckou práci poměrně střídmý, zahrnuje pouze odkazy na zdroje. Některé zmíněné pojmy by však bylo 

vhodné blíže vysvětlit (viz. Statista na s. 7, přesná definice bezpečného prostoru na s. 10, seznam komerčních 

televizí pro děti na s. 12). V kapitolách o konkrétních pořadech by čtenář jistě ocenil krátkou synopsy pořadu 

v poznámce pod čarou. Závěr je spíše shrnutím provedené práce, který opakuje již mnohokrát uvedené 

informace. Měl by však spíše prezentovat shrnutí výsledků výzkumu, přínosnost práce a její využitelnost pro 

Českou televizi, případně širší veřejnost. Poslední odstavec na s. 65 popisuje dobře metodologii, tak by se hodil 

spíše po úvodu do kapitoly o metodě, nikoliv do závěru, druhý odstavec na str. 66 se naopak hodí zcela do 

úvodu. Dětské kanály vysílající v ČR by s odkazem na web měly být uvedeny v příloze, nikoliv v použité 

literatuře. 

Na práci je patrné, že prošla jazykovou korekturou, přesto v ní zůstalo množství překlepů, nesprávně umístěných 

či chybějících čárek, nesprávně zvolená velká písmena (např. Kouzelná Školka). Autorka uvádí, že přepis 

rozhovorů s respondenty je doslovný, pouze jsou vynechána nadbytečná, tzv. vycpávková slova, jejich citace 

tomu neodpovídají. Přepis hovorové mluvy do akademické práce je třeba provést tak, aby byl čtenáři 

srozumitelný a bylo jasné, co respondent chce říci. To zde bohužel občas nebývá. V kapitole 2.1 Příprava 

výzkumu by anglické názvy přejaté z metodické publikace měly být přeloženy do češtiny, stejně jako promluvy 

Slávka. Řazení použité literatury je poněkud zvláštní, obvyklé bývá v abecedním pořadí dle příjmení autorů.  

Grafická úprava práce je v pořádku, ale doporučila bych sjednocení používání určitého fontu u názvů pořadů  

a televizních stanic v celé práci a sloučení jednoznakových předložek tak, aby nebyly na konci řádku (graficky 

chybné). Přílohy jsou velmi dobře zpracovány.   

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Práce je velmi pečlivě zpracováná, autorka je dobře obeznámena s tématem a vhodně zvolila metodologii  

i způsob řešení rozhovorů s respondenty. V cílech práce ji navrhuje jako jisté vodítko či zpětnou vazbu pro 

vedení České televize a jako taková jistě může posloužit, byť počet respondentů je velmi nízký a vybráni byli 

náhodně.  

 

 

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

5.1 Je zobecnitelnost v tomto typu výzkumu skutečně tak nežádoucí? 

5.2 Nabídla jste výsledky výzkumu České televizi?  

 

 

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! 

 


