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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) 

  Ve srovnání s tezemi autorka ve výzkumné části práce upustila od doplňujícího výzkumu. Toto odchýlení od 

tezí zdůvodnila v úvodu práce, považuji je za vhodné. Technika i struktura práce odpovídají schváleným tezím.  

 

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 A  

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) 

 Původní česká odborná literatura k tématu práce téměř neexistuje.  Autorka proto také využila dostupnou 

zahraniční literaturu a další informační zdroje, zejména rozhovory s relevantními osobnostmi – hudebními 

dramaturgy, moderátory a dalšími pracovníky sledovaných rozhlasových stanic. Přestože získané informace z 

rozhovorů  obsahují subjektivní stanoviska vypovídajících respondentů, lze zobecňující závěry považovat za 

přínosné pro rozvoj oboru rozhlasové práce.  

 

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  A  

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 

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 

A 



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) 

A  

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 

 

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

Práce má logickou strukturu, poznámkový aparát je přiměřený, nezjistil jsem porušení citační normy. Jazyková i 

stylistická úroveň odpovídají požadavkům kladeným na závěrečné kvalifikační práce (drobné překlepy např. na  

s. 78, 85). Grafická úprava je pečlivá, přílohy jsou vhodné. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 

  Práce Marii Pyatkiny  je původní a  může být považována za kvalitní východisko  k dalšímu výzkumu oboru, 

kterému až dosud nebyla věnována dostatečná teoretická pozornost – rozhlasové hudební dramaturgii. Z výše 

uvedených hodnocení vyplývá  výsledná známka „A“.    

 

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

5.1  Co byste doporučovala ke zkvalitnění současného stavu rozhlasové hudební dramaturgie, a to jak ve 

veřejnoprávním, tak v soukromém rozhlasovém vysílání  (se zvláštním zřetelem ke stanicím Radio Wave  

a Radio 1).  

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě) 

 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum:    16.1.2019                                                                  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.    

 


