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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) 
      
 
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 A 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu B 
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)  
Ke zpracování teoretické části práce využila autorka relevantní literaturu (viz seznam s. 154 a d.).   Základ 
praktické části tvoří informace získané z  materiálů archivů Českého rozhlasu v Praze a Plzni, z internetových 
zdrojů, periodik vztahujících se k rozhlasu, redakční dokumentace, ročenek Českého rozhlasu a dalších materiálů 
koncepčního a hodnotícího charakteru. Hlavním zdrojem informací se ale staly  hloubkové rozhovory s bývalými 
i současnými pracovníky regionálního studia Plzeň, zejména s  režisérem M. Buriánkem a A. Zemančíkovou. 
Autorka tak shromáždila množství dat, která by ale  mohla být precizněji klasifikována s oddělením podstatných 
od méně významných či marginálních. Práce je původní a přínosná pro poznání metod tvůrčí práce v příslušné 
programové oblasti regionálního studia. 
 
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    
3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté A 



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.)  

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)  
Práce má logickou strukturu, autorka postupovala od teoretického vymezení základních rozhlasových kategorií 
k rozboru konkrétní programové tvorby regionálního studia. Záběr teoretické části ale považuji za značně široký 
a tím neúměrně zvyšující celkový rozsah práce. Poznámkový aparát je funkční, nezjistil jsem porušení citační 
normy. Jazyková a stylistická úroveň odpovídají odbornému charakteru práce. Drobné gramatické chyby, 
stylistické nedostatky a překlepy jsem zaznamenal např. na s. 1, 3, 4, 6 (autorka používá ve slově "tematika" 
střídavě dlouhé a krátké "e"), 21, 31, 33, 45, 49, 62, 65, 71, 104, 106, 108, 120, 126, 129, 145, 151. Neměly by 
se v závěrečné práci vyskytovat. Grafická úprava práce je pečlivá, na s. 14 se do textu vloudila redakční 
poznámka. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce prokazuje, že se Vanda Melicharová dobře s tématem seznámila, že zná relevantní literaturu a 
že dokáže získané poznatky vhodně využít při tvorbě vlastního odborného textu. Práce je původní, téma 
v takovém rozsahu a hloubce záběru nebylo dosud zpracováno. Závěry, k nimž dospěla, jsou cenné zejména pro 
poznání historie  regionálního studia  ČRo v Plzni v letech 1990 až 2006. Pro budoucí badatele v tomto oboru se 
diplomová práce může stát cenným zdrojem informací.   
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Zamyslete se nad tím, kde vidíte hlavní přednosti a případné nedostatky v  tvorbě literárně dramatického 

programu ČRo Plzeň ve zkoumaném období. 
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: 15. září 2018                                                                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.    
 


