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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 této studie odpovídá schváleným tezím. Použitá metoda kvantitativní obsahové analýzy odpovídá rovněž 

schváleným tezím. Teorie rámcovaní uvedená v tezích však není použita v práci. Struktura práce je odlišná od 

uvedené struktury v tezích. Místo toho, aby autorka rozdělila analýzy podle třech vybraných televizních stanic 

(jak uvedeno v tezích, kapitola 7), zaměřila se na tři konkrétní případy týrání dětí a analyzovala jejich zobrazení 

ze třech televizních kanálů jako celek, což dává smysl, je to ale jen velmi všeobecně odůvodněné autorkou (str. 

3). 

 

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 3 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 

 

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

 Autorka vhodně zpracovala příslušnou literaturu na téma zneužívání dětí a taktéž literaturu o funkci a roli médií 

ve společnosti. Bohužel, podařilo se jí pouze částečně aplikovat literaturu, která je uvedena v teoretické části, do 

části praktické. Výzkumné otázky (str. 20/21) mají vytvořit spojení mezi teoretickou a praktickou částí a jsou 

základem praktické obsahové analýzy. Nicméně, výzkumné otázky jsou jen částečně užitečné k dosažení cíle této 

práce – a to rekonstrukce mediálního obrazu zneužívání dětí ve třech českých televizních stanicích.  Odpovědi na 

výzkumné otázky v praktické části práce jsou vhodné. K dosažení cíle výzkumu jsou tyto výsledky jen částečně 

užitečné. Nedavají totiž bližší informace o způsobu medializace a jejím případném učinkování. Částečně není 

jasné, zda jde autorce o fenomén zneužívání dětí sám o sobě, nebo o způsob, jakým je o tom referováno v 

médiích. 

 

 

 

 



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 3 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3 

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.) 

2 

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)  

Skladba a struktura práce jsou celkově rozumné a logické. Základní tabulka č. 1 je popisovaná a vysvětlovaná až 

na konci práce, na str. 39-40. Tato informace by byla užitečná už na str. 22. 

Grafický design práce je velmí dobrý. Tabulky v příloze občas nejsou dobře čitelné. Kapitola 5 začíná na straně 

13, a nikoliv, jak je uvedeno v tabulce obsahu na straně 15. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

I přes zmíněné nedostatky text splňuje požadavky pro bakalářskou práci.  

 

 

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! 

 


