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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Tomáš Randus  
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     Příjmení a jméno: Markéta Zezulková 

Pracoviště: IKSŽ 

 

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) 

 

Autor se držel schváleného cíle práce, odklonil se mírně od techniky a následně struktury práce.   

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu D 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji C 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu A 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 

 

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

 

Diplomová práce se věnuje zajímavému a důležitému tématu, které je často přehlíženo nejen v ČR ale i ve světě. 

Práce je však pro mne v mnohém nezvyklá, a proto je pro mne těžké ji hodnotit na základě standartních kritérií. 

Celá práce je v podstatě sestavena jako empirický výzkum, chybí klasická rešerše literatury, avšak relevantní 

literatura se objevuje vždy tam, kde je jí třeba. Systematičnost této práce je obdivuhodná. Autor nejprve kriticky 

zkoumá analytické přístupy a hodnotící kritéria a poté je aplikuje na opět velmi systematicky vybraný vzorek 

knih. Přestože se práce zcela vymyká čemukoliv, co jsem v našich vědách a v mém oboru mediální výchovy 

doposud četla a nechává mě tak v relativně velké nejistotě, jak ji hodnotit, nakonec se přikláním k tomu, že je její 

originalita přínosná. Práce je celkově bezpochyby původní a podstatná pro rozvoj mediální výchovy.  

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  C 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru B 



3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 

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

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

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.)  

B 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

C 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 

 

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

 

Je potřeba úsilí a času k pochopení logiky práce, ale postupně je struktura více a více pochopitelná. Autor zvládl 

terminologii, i když místy mi přece jen chyběla literatura z oboru vzdělávání nebo přímo mediální výchovy. 

Autorovi bych snad jet vytkla, že v práci několikrát "povídá", na čem se s vedoucím domluvili. Akademický 

jazyk a stylistika by potřebovaly vypilovat.   

 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

 

Slabou stránkou práce je chybějící teoretické ukotvení učebnic v mediální výchově a jejich problematiky. Silnou 

stránkou práce je empirický výzkum a jeho zjištění. Ještě jednou podotýkám, že je pro mne práce natolik 

nezvyklá svou formou i obsahem, že ji nelze hodnotit na základě běžných kritérií. Možné by to samozřejmě bylo, 

ale na základě takovýchto kritérií bych musela práci hodnotit v mnoha ohledech zbytečně negativně. Protože měl 

autor do detailu promyšlenou analýzu, která přes jednotlivé promyšlené kroky vedla k hodnotnému návrhu pro 

hodnocení materiálů pro mediální výchovu, diplomovou práci nakonec hodnotím lépe, než by možná bylo kvůli 

chybějícímu teoretickému zarámování vhodné.  

   

 

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

5.1 Proč nemá Vaše práce standartní strukturu a rešerši literatury? 

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (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, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


