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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) 
Diplomantka se držela (mimořádně kvalitně zpracovaných) tezí, odchýlila se fakticky jen v plánované technice 
zpracování vlastního výzkumu (nerealizovala ohniskové skupiny). Všechny (i toliko uvažované) změny důkladně 
promýšlela a pečlivě konzultovala, v úvodu jsou zdůvodněny a výsledné práci nepochybně prospěly.  
 
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)  
Práce se opírá o zevrubnou rešerši relevantní odborné literatury a její kritické zhodnocení. Autorka zvolila 
vhodný soubor výzkumných metod a nabídla i diskusi o limitech jejich užití a limitech platnosti výsledků 
(nereprezentativnost vzorku). Práce je původní empirickou případovou studií, která zajímavým způsobem 
přispívá k poznání vztahu dospívajících k persvazivní složce mediální komunikace ("Jaká musí být reklama, aby 
tě zaujala?"). 
 
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)  
Předložený text má přehlednou a logickou stavbu:  teoretická část představuje vhodně sestavený základ pro 
pochopení vlastního výzkumu a analýzy jeho výstupů (zpochybnit by bylo možné snad jen až příliš silnou víru 
autorky v autodiagnostické schopnosti respondentů), práced je vybavena dobře zpracovanými grafy, které 
názorně přibližují výsledky zkoumání, přílohy vhodně podporují vlastní text. Práce je napsána věcným 
výkladovým stylem, suverénně pracuje s oborovu terminologií a zjevně prošla důkladnou korekturou.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomantka předložila původní, inspirativní a velmi dobře zpracovanou diplomovou práci. Domnívám se, že 
výsledek autorčina snažení přestavuje zřetelně nadprůměrnou kvalifikační práci - záběrem literatury, výkladem 
konceptů a přístup, metodologií, pečlivostí a promyšleností výzkumu, jakož i propracovaností výsledného textu. 
Autorka nade všechny pochyby prokázala, že zvládá zákaldy odborné práce i přípravy odborného textu a vysoce 
hodnotným způsobem vyhověla nárokům kladeným na magisterské práce. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
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! 
 


