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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) 

Práce se drží schválených tezí, autorka směřovala k vytčenému cíli za pomoci v tezích popsané techniky, pouze 

upravila strukturu práce tak, aby práce tvořila logičtější celek, což práci prospívá a je v úvodu vysvětleno. Dále 

autorka ustoupila od záměru naznačeného v tezích, kdy snad chtěla navrhovat vlastní aktivity a cvičení pro 

učitele mediální výchovy, a vcelku rozumně se soustředila spíše na to, aby pedagogům doporučila některé 

z existujících metodických materiálů. 

Autorka si zvolila zajímavé a aktuální téma: rozhodla se prozkoumat, jak se ve strategických dokumentech 

českého vzdělávacího systému prosazuje v rámci průřezového tématu mediální výchovy problematika reklamy a 

která témata jsou definována jako ta, jež by učiteli měla být v rámci mediální výchovy probírána. Výsledky 

tohoto zkoumání si pak předsevzala vztáhnout k obsahu současných dostupných tištěných metodických materiálů 

pro výuku mediální výchovy na základních a středních školách. 

 

 

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 2 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 

 

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

Autorka se velmi dobře zorientovala v základní odborné literatuře oblati mediálního vzdělávání a v úvodní části 

své práce předložila přehlednou analýzu strategických vzdělávacích dokumentů, zkoumající, jak se tyto vztahují 

k tématu reklamy. Autorka přehledně popisuje, která témata jsou jimi definována. Dále analyzuje vybrané tištěné 

metodické materiály a zkoumá, zda jsou s určenými tématy v souladu. Výklad je veden logicky a práce je 

v zásadě ucelená a přehledná. Zásadnější výtku mám k výzkumné metodě a to zejména k definici zkoumaného 

vzorku (domnívám se, že měly být zahrnuty i učebnice od Computer media, nikoli pouze metodika), dále 

k definici výzkumného nástroje (z práce byhom se mohli dozvědět více, takto máme přehled o tématech, nikoli 

však o rozsahu, pojetí, metodických přístupech atd.), komparace mohla být propracovanější, rozšíření by 



zasloužily výsledné závěry, které jsou velmi krátké a neuspořádané. Oceňuji zařazení přehledných tabulek (jen 

upozorňuji na zavádějící názvy u tabulky 4, 5, a 6). 

 

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 

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 2 

 

 

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

Práce je po formální stránce v pořádku, má přehlednou strukturu, autorka dodržuje citační normu, stylisticky i 

pravopisně je text na dobré úrovni (ale obsahuje i několik překlepů, chyb v interpunkci a dokonce i závažnějíšch 

pravopisných prohřešků - např. str. 56 - "RVP - měli"). Nutno dodat, že tyto nedokonalosti se objevují především 

v pasážích, které autorka dopisovala po závěrečnch konzultacích, proto již zřejmě nezbyl čas na korektury (tímto 

tedy zároveň velmi oceňuji, že autorka zapracovala většinu připomínek, které z konzultací vyvstaly). Do 

grafických příloh mohly být zařazeny ukázky metodických materiálů.  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autorka si zvolila aktuální téma, k němuž přistoupila se silným vnitřním zájem a snažila se jej poctivě zpracovat 

a uchopit. Ačkoli práce mohla být propracovanější po metodické stránce, přináší zajímavé výsledky a je 

přínosným příspěvkem ke zkoumání procesů zavádění mediální výchovy do vzdělávacího systému. Navzdory 

výše uvedeným výtkám se domnívám, že autorka dostála cílům, které si v úvodu předsevzala, a že práce Kateřiny 

Krobové plně vyhovuje požadavkům kladeným na práci bakalářskou. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji ji 

hodnotit stupněm výborně až velmi dobře.  

 

 

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

5.1 Na straně 25 konstatujete, že DOV se ve vztahu k tématu reklamy odklánějí od RVP. Jak si tento odklon 

vysvětlujete? 

5.2       

 

 

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 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! 



 


