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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) 

Výsledná práce je v souladu se schválenými tezemi. 

 

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)  

Autorka pracovala jak s oborovou odbornou literaturou, tak s tituly, které přesahují oborový rámec, zejména 

s těmi, jež je možno zařadit do odvětví psychologie médií, popřípadě obecné psychologie. Kromě toho využila 

také zpravodajské, publicistické a popularizační texty, a to s ohledem na dosud nedostačující pokrytí sledované 

problematiky akademickými texty, o němž se zmiňuje i na straně 54 diplomové práce. Provedla jejich kritickou 

historickou analýzu a výrazně díky jejich použití přispěla k soudržnosti teoretického výkladu vztahujícího  

se k tématu. Vyzdvihnout je nezbytné i promyšlenou metodiku, která byla aplikována na vlastní výzkum,  

a úroveň formulace výsledků vzešlých z tohoto výzkumu i následných závěrů. 

 

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 

1 



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.)  

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

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

Diplomová práce splňuje všechna formální kritéria kladená na odborné texty příslušného charakteru. Kriticky  

se není zapotřebí vyjadřovat ani k její jazykové a stylistické úrovni. Pochvalu si zaslouží zařazené přílohy,  

které se starají o vhodné doplnění, případně doložení předkládaných tvrzení. Jejich předností je také utříděnost  

a přehlednost. Drobnou výtku lze směřovat snad jen k uvádění tečky za poslední číslicí v číslování kapitol  

i podkapitol a k nesjednocené podobě zápisu čísla ISBN. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Anna Stěpanovová předložila výstup, který lze považovat za významné obohacení diskursu. Jí zvolené téma  

je aktuální, ale dosud stojící spíše stranou vědeckého zájmu. Lze proto jen přivítat, že vznikla práce, která 

napomáhá tuto mezeru vyplnit. Autorčino přání, aby se její text v budoucnu stal inspirací dalším badatelům  

(viz s. 4), se jistě může stát realitou. Diplomová práce si nepochybně zaslouží být doporučena k obhajobě a navíc 

být hodnocena stupněm VÝBORNĚ. 

 

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

5.1 Jak nahlížíte na současné snahy ministerstva financí začít v souvislosti s nelegálním sázením zabraňovat 

přístupu uživatelů na vybrané internetové stránky? 

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

 

                 20. května 2016                                                                                           PhDr. Jan JIRKŮ 

 

 

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..  

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 

 


