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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce je v zásadě v souladu se schválenými tezemi. Za hlavní posun lze považovat odklon autorky od původního
záměru vytvořit komparativní studii k výslednému tvaru, který předkládá spíše přehled a proměny trendů v dané
oblasti.
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)
Autorka prostudovala značné množství odborné literatury. Ačkoli zvolila obtížně uchopitelné téma, podařilo se jí
výklad logicky a přehledně strukturovat.
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
1
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.)
3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
2
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)

3.5

Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce je z formálního hlediska pečlivě upravena a prošla kvalitní korekturou (až na výjimky, viz první stranu, zde
by též možná bylo lépe i opustit předložku "o"). Autorka občas využívá poměrně složité a stylisticky nejasné
formulace, které ztěžují pochopení textu, ale je to stále v přijatelné míře.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Autorka překládá původní, pečlivě zpracovanou a kvalitní studii, která přináší mnoho zajímavých poznatků – jak
z dějin odborného zkoumání vztahu děti a médií, tak i ze současnosti. Ačkoli tomuto přehledu však dle mého
soudu místy chybí systematičtější uchopení, domnívám se, že autorka dokázala téma vhodně uchopit. Sice
rezignovala na původní záměr vytvořit komparační studii, což je vzhledem k šíři tématu nakonec i pochopitelné,
ale předložila solidně zpracovaný přehled hlavních vývojových tendencí zkoumání vztahu dětí a médií. Práci
považuji za přinosnou, dle mého soudu vyhovující nárokům kladeným na práci bakalářskou. Navrhuji ji hodnotit
stupněm výborně.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Objevila jste ve svém bádání nějaké aktuální téma, které by spadalo do oblasti vztahů děti-média a jemuž
přitom odborníci nevěnují dostatečnou pozornost?
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 i zašlete elektronicky na adresu
sekretariátu příslušné katedry!

