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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) 
Autorka původně formulovala téma práce velmi široce, jejím úmyslem bylo zpracovat celé literárně-dramatické 
vysílání za období, které v tezích nebylo vymezeno a není ani uvedeno v současném titulu. Zatímco na s. 2 
autorka uvádí "…je výzkum věnován diachronnímu vývoji LD vysílání na ČRo Plzeň od roku 1990 do roku 
2006", na s. 3 se uvádí "…Sledovaným obdobím bylo 14 let vysílání od roku 1993..". Z hlediska zpracování 
diplomové práce se mi jeví zvolené období jako příliš dlouhé.  
 
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 C 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu E 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli E 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
      
 
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  D 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru D 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu D 
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 

C 



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) 
D 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava   
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
      
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomantka Melicharová rozdělila práci na dva větší celky: nejprve na část teoretickou a následně na praktickou 
část. První část je značně popisná, zatížená všeobecným výkladem, resp. textem převážně převzatým z jiných 
publikací, často naprosto neúčelně. Tak např. na s. 18 v podkapitole 1. 4 nazvané Publikum a jeho výzkum se 
autorka vrací až do období knihtisku! Podobně neúčelný je v mnohém i další výklad. Občas se zdá, že nejde o 
výklad, nýbrž hromadění poznámek, výpisků: například v podkapitole Drama se autorka snaží podat jeho 
charakteristiku, stejně tak v podkapitolách Próza a Poezie, avšak místo aby vyšla z obecných literárně-
teoretických pojmů a přešla k specifice rozhlasových podob, poněkud nesystematicky se snaží podat různé 
názory na tyto literární druhy pouze z rozhlasového hlediska, nebo se je pokusila nějak utřídit a vysvětlit. Určitou 
nesystematičnost je třeba také vytknout v případě podkapitolky medailonky, které jsou nepochybně zajímavé, ale 
nemají jednotnou linii a není zcela zřejmé, proč nejsou formou poznámek zařazené při prvním výskytu jména 
formou poznámek přímo do textu. Celá práce obsahuje řadu zajímavých a často i původních informací 
z regionálního studia a jeho literárně-dramatické činnosti. Chybí mi jasné uvedení, kolik pořadů z celkového 
přehledu jsou po jednotlivých letech a jednotlivých žánrech věnované západočeské tematice,  kolik pořadů je 
věnováno jiným regionům a popř. jiným zemím. Nicméně jako celek práci pokládám za zajímavý přínos ke 
studiu regionálních stanic ČRo; práce splňuje požadavky na diplomní práci.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
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.    
 


