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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Randus Tomáš  

Název práce: Obsahová analýza učebnic mediální výchovy 

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Wolák Radim 

Pracoviště: KMS IKSŽ FSV UK 

 

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 měl od počátku jasnou představu o svém postupu a tohoto postupu se pevně držel. Úpravy proti prvotním 

předpokladům jsou opodstatněné a přínosné. 

 

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 C 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B 

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)  

Autor si vytvořil svébytnou a pečlivě promyšlenou metodu práce, kterou svědomitě aplikuje. Byť je to metoda 

v některých ohledech svérázná, domnívám se, že autor dospěl k přínosným zjištěním. Bylo by zajímavé pokusit 

se takto analyzovat větší vzorek výukových materiálů. Bylo by zajímavé též hloběji pohovořit o tom, zda 

výsledné procentuální vyjádření "shody" tematického obsahu učebnic s obsahem RVP vypovídá též o kvalitě a 

využitelnosti z hlediska pedagogické praxe. Práce mohla obsahovat širší rešerši obdobných analýz a zejména 

hlubší náhled do problematiky analýzy učebnic z hlediska teorie pedagogiky a didaktiky.  

 

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  B 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru B 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu C 

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 

C 



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.)  

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 

 

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

Text po formální stránce plně vyhovuje požadavkům pro práci diplomovou, drobných nedostatků se autor jistě 

v příštích textech vyvaruje. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Autor předkládá původní, přínosnou a zajímavou práci. Pokouší se vytvořit nástroj pro měření obsahové 

relevance učebnic mediální výchovy k vytyčenému vzdělávacímu obsahu vymezenému kurikulárními dokumenty. 

Ačkoli je jeho postup mnohde diskutabilní (výběr zkoumaného vzorku, kvalitativní aspekty kódovaných položek 

atd.), považuji práci kolegy Randuse za zatím nejzdařilejší snahu o zhodnocení obsahu učebních textů mediální 

výchovy v našem prostředí (mohu-li srovávat s jinými obhájenými diplomovými pracemi, které jsem měl tu čest 

vést). Práce otevírá zajímavé otázky,  bylo by zajímavé její výsledky porovnat s výsledky pedagogické analýzy 

daných textů. Prci doporučuji k obhajově a navrhuji ji hodnotit stupněm B. 

 

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

5.1 Jak byste postupoval při tvorbě nové učebnice MV, aby bylo co nejpřínosnější? 

5.2 Domníváte se, že výsledky vaši analýzy vypovídají i o využitelnosti textu v pedagogické praxi? Jak byste 

tuto využitelnost případně měřil? 

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.    

 


