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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) 

 

 Téma bakalárskej práce je z pohľadu študijného odboru MKPR štúdiá aktuálna. Po formálnej stránke, 

koncepčne a obsahovo je bakalárska práca spracovaná na dobrej úrovni, teoretická i praktická časť je logicky 

rozdelená. Zoznam bibliografických odkazov, ale aj ostatných použitých zdrojov a prameňov, ako napríklad 

knižných a internetových zdrojov, s ktorými študentka pracovala svedčí o tom, že v problematike spracovanej 

témy je zorientovana. V teoretickej časti premyslene, fundovane a dostatočne definovala pojmy, s ktorými ďalej 

pracovala, vlastnými názormi a postojmi rozvinula a obohatila známe definície a fakty.  

  

 

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 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 

 

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

Celková štruktúra práce : predložená práca je zostavená adekvátne k vymedzeným cieľom, je proporčne 

vyvážená, logicky vygradovaná. 

 

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 1 

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 

1 



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

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

 

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

Práca ukazuje prehľad v problematike, jej osobné zaujatie témou, oceňujem náročnosť  kvalitatívneho prístupu, 

dôležitosť metodologickej ucelenosti celej práce.Autorka sa vyjadruje zrozumiteľne, jazyková úroveň textu je 

veľmi dobrá .  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Krobová Kateřina si zvolila tému, ku ktorej možno pristúpiť z troch strán: pedagogickej, mediálnej a estetickej 

Ich spojenie do jedného celku prinieslo výsledok v podobe dobře zmapovanej problematiky daného stavu 

vyučovania mediálnej tvorby a návrhu na nové riešenie. Poslená kapitola by mala byť nosná, lebo osahuje návrh 

na novú tematickú náplň mediálnej výchovy - v práci chýba vyčerpávajúca analýza spracovanej témy.. 

 

 

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

5.1 Stav vyučovania mediálnej výchovy v zahraničí. 

5.2 Estetické aspekty mediálnej výchovy. 

 

 

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

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

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

 

 

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

sekretariátu příslušné katedry! 

 


