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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 se odchýlila od původně zamýšleného cíle práce z důvodu, že se jednak snažila vyvarovat možným 

podobnostem mezi touto prací a prací, kterou již odevzdala a úspěšně obhájila na Filozofické fakultě UK, jednak 

své téma chtěla upravit s ohledem na to, aby na svou již publikovanou práci vhodně navázala a rozvíjela dané 

téma hlouběji. Odchýlení od tezí se v tomto případě jeví jako vhodné a i pro studium tématu prospěšné. Z tohoto 

důvodu autorka drobně pozměnila i název práce, její strukturu (přidala některé kapitoly) i techniku práce 

(vzhledem k nově definovanému cíli postačilo analyzovat pouze jeden ročník časopisu Mateřídouška). 

 

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 1 

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 prokázala, že se orientuje v odborné literatuře, dokáže ji kriticky vyhodnotit a aplikovat.  

2.3-2.4: Autorka zmapovala dětskou časopiseckou tvorbu a zkoumala nejen potenciální využitelnost dětských 

časopisů pro výuku mediální výchovy na prvním stupni základní školy, ale také jejich potenciální přínos pro 

celkový vývoj dítěte a možnosti jejich použití ve všech vzdělávacích oblastech obsažených v RVP. Časopis 

Mateřídouška je analyzován detailněji z několika úhlů pohledu tak, aby autorka reflektovala komplexní působení 

na dětského čtenáře a jeho vzdělávací a didaktický potenciál. Přínosné je rovněž to, že autorka překládá 

konkrétní návrhy, jak by bylo možné s obsahem týkajícím se médií pracovat ve výuce mediální výchovy. Práce 

dává tipy do výuky do souvislosti s očekávanými výstupy, které byly pro oblast mediální výchovy definovány k 

Rámcovým vzdělávacím programům pro základní vzdělávání v r. 2011 (DOV ZV).  



 

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.)  

1 

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)  

 

3.5: V diplomové práci se objevuje několik překlepů a na několika místech i chyby v interpunkci.  

 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

      

Téma dětských časopisů bylo už zkoumáno v minulosti, žádný z výzkumníků se ale nepokusil analyzovat tyto 

časopisy z hlediska jejich potenciálního využití ve výuce mediální výchovy. Autorka k tématu navíc přistupovala 

pečlivě, komplexně a multidisciplinárně. Zmapovala současnou nabídku časopisů pro děti mladšího školního 

věku a poté se snažila hlouběji analyzovat obsah časopisu Mateřídouška z více úhlů pohledu. Výsledná práce je 

pak povedeným, uceleným textem, který má jasný cíl, strukturu a který je využitelný i v samotné výuce. 

 

Autorka poukázala na to, že v některých případech je nutné, aby časopis s dětmi mladšího školního věku 

procházeli dospělí (rodiče, učitelé, prarodiče) a vysvětlovali jim daný obsah. Sama k tomu přispěla tím, že 

poskytuje řadu podnětů a zjištění, které mohou pomoci učitelům (i rodičům) zorientovat se v nabídce časopisů 

pro děti mladšího školního věku a které jim usnadní práci s časopisem, neboť autorka poskytuje tipy, jak s ním 

společně s dětmi dále pracovat.  

 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou 1.  

 

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

5.1       

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! 

 


