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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) 

Cíl, technika a struktura práce odpovídají tezím ve velké míře. Empirická část práce je založena na rozdíl od 

předpokladu v tezích výhradně na standardizovaném průzkumu a ne na rozhovorech. To je zdůvodněné v práci a 

dává smysl. 

 

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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 

 

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

Jedná se o čistě deskriptivní studii, jejímž cílem je sledovat význam televize pro mladou českou generaci 15-18 

let v internetové éře. V první části autorka shrnuje historii televize v České republice od jejích počátků až po 

současnost. Zdůrazňuje klíčové změny a vývoj v mediálním prostředí a poukazuje na význam, který mají nové 

média na televizi a její sledování.Výslovně poukazuje na rozdíly mezi starší a mladší generací při používání 

určitých médií. Vhodně zpracovává příslušnou literaturu a dává dobrý historický přehled.  

Ve druhé části autorka shrnuje výsledky studií, které se dosud zabývaly problematikou použití médií mladé 

(české) generace. Na bázi této literatury autorka rozvíjí své vlastní empirické šetření.  

Ve třetí a čtvrté části své práce představuje výsledky svého průzkumu 15-18-letých Čechů, kterých se ptala o 

využití médií všeobecně a zejména o významu, který má pro ně televize. Výsledky průzkumu jsou v zásadě v 

souladu s výsledky jiných studií citovaných autorkou. I když rozdíly ve výsledcích jsou pojmenovány, autorka je 

nedokáže vysvětlovat. 

Celkově tato studie představuje doplněk ke stávajícím studiím a další zjištění nepřináší. Bylo by užitečné, kdyby 

byl průzkum prováděn v kontrolní skupině dospělých uživatelů českých médií. Srovnání by pak mohlo upozornit 

na specifické využití médií mezi mladou generací. 

 

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 Struktura práce 2 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

1 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

 

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

Celková skladba a struktura práce jsou rozumné a logické. Nicméně, kapitola tři a čtyři jsou do značné míry 

redundantní, kapitola čtyři je opakováním výsledků v psané podobě, které již byly uvedeny v kapitole tři v 

grafické podobě. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Práce splňuje požadavky pro bakalářskou práci v plné výši. Další vývoj již existujících znalosti na toto téma v 

literatuře tato práce nepřináší. 

 

 

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

5.1 Co byste dělala ve své studii jinak, pokud byste ji mohla znovu opakovat? 

5.2 Pro koho by mohly být zajímavé výsledky Vaší studie? 

 

 

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

  

výborně  – velmi dobře  – dobře  – nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 8. 6. 2017                                                                                          Podpis: 

……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF/A nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, 

která jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí 

být posudek bez podpisu! 

 


