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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 x     

1.2 Technika práce x     

1.3 Struktura práce x     

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

      

Cíl diplomové práce, zvolená technika jejího zpracování i struktura textu 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) 

  Autor využil k řešení diplomového úkolu relevantní informační zdroje (rozsáhlý seznam uvádí na s. 54 – 63). 

Konstatuji, že prokázal schopnost kriticky je vyhodnotit a získané poznatky využít při tvorbě vlastního 

odborného textu. Pozitivně hodnotím úroveň zpracování tématu ( autor jej probírá do nejmenších podrobností). 

Práce je původní a může být zařazena mezi doporučenou literaturu ke studiu počátků rozhlasového duálního 

systému u nás. 

 

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) 

   Text má logickou strukturu, závěry považuji za podložené. Poznámkový aparát je přiměřený tématu i 

charakteru kvalifikační práce. Nezjistil jsem porušení citační normy. Oceňuji kultivovaný jazykový projev, jde o 

jednu z mála závěrečných prací, u které nemusím vytýkat neopravené gramatické chyby a stylistické  nedostatky.  

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.) 

 Matěj Skalický předkládá k obhajobě diplomovou práci, která nesporně převyšuje úroveň běžných 

diplomových magisterských prací obhajovaných na KŽ. Oceňuji jeho výborné znalosti  tématu, široký přehled 

o pramenech týkajících se vzniku duálního systému u nás i schopnost efektivně je využít. Výsledkem jeho 

badatelské činnosti je propracovaný detailní přehled o vzniku privátního rozhlasového vysílání u nás, který je 

demonstrován na příkladu první soukromé celoplošné rozhlasové stanice – Rádia Alfa. Z uvedených důvodů 

doporučuji diplomovou práci k obhajobě a navrhuji klasifikaci známkou „A“. 

 

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

5.1      Zamyslete se nad tím, v čem lze spatřovat pozitivní přínos Rádia Alfa ve vývoji našeho 

rozhlasového vysílání. 

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) 

A 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum:  10.6.2019                                                                    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.    

 


