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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 si v tezích vymezila velmi zajímavé téma a při realizaci práce postupovala dle svých záměrů, které místy 

upravila, dle mého soudu tak, že to prospělo kvalitě výsledku: došlo ke zpřesnění cílů (viz str. 4) a přizpůsobení 

použitých výzkumných metod potřebám práce. Autorka navíc rozšířila práci o část nabízející metodické náměty 

k propojení MV a anglického jazyka (čímž mimo plán, ale oceněníhodným způsobem zareagovala na zjištění 

vzešlá z výzkumné části). 

 

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 3 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

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

Autorka se výborně zorientovala v problematice mediálního vzdělávání a pracovala s pestrou paletou 

relevantních odborných zdrojů, které přiměřeným způsobem využila pro vytvoření teoretického zarámování 

výzkumné části. V té pak autorka využívá kombinaci metod. Plánováná analýza strategických dokumentů (RVP a 

DOV) mohla být systematičtější a hlubší (nyní je jen velmi okrajové). Analýza ŠVP vybraných škol již je 

plastičtější a přináší zajímavé srovnání různých přístupů, i to však mohlo postupovat podle jasněji nastavených 

kritérií. Za nejpřínosnější část považuji výstupy z polostrukturovaných rozhovorů vedených s učiteli (dobré by 

bylo hovořit s učiteli ze škol, které prošly analýzou ŠVP). Zajímavé jsou i výsledky dotazníkového šetření mezi 

dětmi, zde by bylo příhodné získaná zjištění obšírněji interpretovat.  

Práce je původní a velmi přinosná, studií zabývajících se propojením mediální výchovy a výuky cizích jazyků 

není mnoho.   

 

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  2 

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.)  

2 

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, část analyzující ŠVP škol mohla být již zařazena do části výzkumné. Závěry by autorka 

mohla formulovat obšírněji a rozsáhleji, prospěla by pasáž pokoušející se k sobě vztáhnout zjištění vyplývajících 

z jednotlivých výzkumých částí (situace v švp - pohled učitele - pohled žáka).  

Po jazykové i formální stránce je práce zpracována přiměřeným způsobem. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Kolegyně Tereza Svítilová předkládá velmi přínosnou a původní práci, která (výše uvedeným připomínkám 

navzdory) je zajímavých příspěvkem ke zkoumání realizace mediální výchovy v českém vzdělávacím systému  

a možností průniků stávajícíh vzdělávacích oblastí s mediálními tématy. Autorka k tématu přisupuje z více úhlů  

a vytváří tak velmi plastický obraz, který navíc doplňuje metodickými materiály, jež vhodným způsobem 

dokládají nejen fakt, že propojení mediální výchovy s výukou cizích jazků je vhodné, ale zároveň přispějí  

jako pomůcka pro vyučující, aby k tomuto průniku docházelo ve školní praxi častěji. 

 

Práce dle mého soudu plně vyhovuje nárokům kladeným na práci diplomovou, doporučuji ji k obhajobě 

a navrhuji ji hodnotit jako VÝBORNOU. 

 

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

5.1 Můžete, prosím, popsat hlavní "trendy" v oblasti mediální výchovy, které by bylo možné vyvodit z Vámi 

provedené analýzy ŠVP vybraných škol? Domníváte se, že "výuková realita"  je na daných školách 

v souladu se zkoumanými plány? 

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! 

 


