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Téma práce (geneze práce, iniciativa studenta): 

 

Autorka si práci vybrala po konzultaci se mnou, protože se jí téma zdálo zajímavé. Od začátku byla při 

zpracování tématu aktivní, vyhledávala informace a stavěla osnovu práce podle těchto informací. Během 

zpracování bakalářské práce jsem u autorky nezaznamenal zásadnější problémy v řešení vytyčeného 

problému. 

 

 

Zadané cíle práce: 

 

Cílem práce bylo přiblížit čtenáři fenomén CSI efektu, který se v posledních letech objevuje téměř po 

celém světě. Zároveň byla jedna otázka směřována na dostupnost relevantních učebnic a materiálů učitelům 

škol, aby mohli správně interpretovat některé omyly, které v televizi mohou žáci vidět. 

 

 

 

Přístup studenta k práci s literaturou (samostatnost vyhledávání literárních zdrojů, práce se zahraniční 

literaturou): 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o autorčinu první práci takového rozsahu, byl přístup k literatuře dobrý. 

Vždy si autorka nechala poradit, zda je vybraná literatura vhodná nebo ne a aktivně vyhledávala všechny 

články. Autorka se snažila čerpat informace především ze zahraničních zdrojů, nicméně pro ilustraci byly 

použity i zdroje české. Autorka v práci použila i několik neodborných článků a to zejména pro ilustraci 

situace kolem CSI efektu. 

 

 

Přístup studenta při sepisování práce (samostatnost, dovednost formulací, akceptování připomínek, 

diskutování výsledků, spolupráce se školitelem): 

 

Autorka se mnou konzultovala veškerý postup, v práci byla samostatná a většinu připomínek akceptovala, 

případně vhodně formulovala své názory a informace, které zjistila z literatury. Na všechny domluvené 

schůzky dorazila a práci vždy do předem stanoveného termínu předložila ke konzultaci. Osobně jsem 

s přístupem Zuzky velmi spokojen. 

 

 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Práce odpovídá standardům kladeným na bakalářskou práci. Otázky, které si autorka na začátku 

práce vytyčila, byly splněny a celková úroveň práce je velmi dobrá.  Proto práci vřele doporučuji 

k obhajobě. 
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