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Hodnocení bakalářské práce 

Hodnocení 

známkou 

1 - 2 - 3 – 4 

Obsah práce a její charakteristika  

Vymezení cíle a jeho naplnění 1 

Odborná úroveň zpracování tématu 1 

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 1 

Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 1 

Zvládnutí metodologie vědeckého výzkumu. 1 

Logická stavba a členění práce (srozumitelnost) 1 

Stanovení výzkumného problému, formulace hypotéz a jejich ověření  1 

Schopnost logického vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 1 

Odborný přínos 1 

Aktivita studenta  

Míra samostatnosti studenta při práci 1 

Využití konzultací s vedoucím práce 1 

Uplatnění připomínek a doporučení vedoucího práce 1 

Práce se zdroji  

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 1 

Dodržení bibliografických norem ČSN ISO 690 1 

Formální stránka práce  

Formální úprava a náležitosti práce  (směrnice FF UPa) 1 



Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost vědeckého aparátu, příloh, tabulek a  obrázků 1 

Jazyková a terminologická úroveň práce 1 

Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Studentka Erika Černá předložila bakalářskou práci v bakalářském studijním 

programu Humanitní studia, s pedagogickým zaměřením.   

Práce má rozsah 82 normostran včetně příloh a je zaměřena na vliv médií na člověka 

v 21. století. Autorka se v teoretické části věnuje médiím (/jejich dělení, funkce, masová 

média a komunikace), mediální organizaci (vlastníci médií, financování médií a právní rámec 

činnosti médií) a vlivem médií na člověka a společnost.  

Výzkumná část je zpracována na základě kvantitativního výzkumu, jehož výzkumným 

nástrojem byl dotazník vlastní konstrukce. Autorka si stanovila 3 výzkumné otázky a ověřila 

3 hypotézy na základě zpracování 424 dotazníků.  

Oceňuji studentčino zaujetí daným tématem, které je cítit v celé práci. 

Práce je psána přehlednou a srozumitelnou formou, uvádí základní okruhy, které se 

vztahují k tématu. Bakalářská práce splňuje formální požadavky, které jsou kladeny na 

závěrečné práce. Práci hodnotím jako A. 

 

Otázky pro diskusi: 

1. Proč si myslíte, že lidé nepátrají po důvěryhodnosti médií respektive proč věří všemu, co 

jim média předloží, i přestože jsou mnohdy jednotlivá média v rozporu se sdělením). 

 

 

 

Návrh výsledného hodnocení bakalářské práce 

A – B – C – D  – E – F (vyberte) A 

 

 

 

 
Dne:       ........................................................... 

              Podpis oponenta 


