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POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)
Posudek vedoucí(ho) práce
Posudek oponenta/ky X
Autor(ka) práce
Příjmení a jméno: Vrbová Vendula
Název práce: Vliv síťových digitálních médií na výrobu zpravodajských a publicistických obsahů Českého
rozhlasu
Autor(ka) posudku
Příjmení a jméno: Lovaš Karol
Pracoviště: katedra žurnalistiky
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1

Cíl práce

X

1.2

Technika práce

X

1.3

Struktura práce

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

X

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

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)
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
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)

A

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)
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Předložená práce odráží teoretické a praktické dovednosti autorky, které dokázala vyčerpávajícím způsobem
zachytit tak, že vzbudí zájem čtenáře o zvolené téma.
Oceňuji, že autorka ustoupila od záměru "popisovat v teoretické části celou historii rozhlasového vysílání
na našem území”. To už bylo učiněno mnohokrát a mnoha způsoby. Naopak její popis historického vývoje
techniky a technologií považuji v kontextu zvoleného tématu za přínosný a dostačující.
Bc. Vendula Vrbová prokázala svůj talent a nabyté teoretické a praktické zkušenosti ze studia, ale také z práce v
Českém rozhlase při vedení šesti rozhovorů, které uvádí v seznamu příloh.
Věcnost a jasnost psaného textu, bez používání floskul a vágních projevů je předností celé práce. Vendula
Vrbová patří mezi ty studentky, jejíž kvality by mohla katedra žurnalistiky dál využít při nabídce doktorského
studia. Její přítomnost a vliv na studenty - budoucí novináře nejen s rozhlasovou specializací, bych považoval za
přínosnou a obohacující.
Práci hodnotím jako výbornou písmenem A. Na autorku nemám žádné doplňující otázky.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
5.2
5.3
5.4

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU
Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND.
Komentář pro případnou shodu nad 5%:
6.1

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

A
B
C
D

výborně X
velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)

E
F

dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)
nedoporučuji k obhajobě

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: 16. 9.

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.

