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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

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) 

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

Předložená práce Veroniky Chraščové je zpracována přehledně a systematicky, poskytuje poměrně detailní vhled 
do postupů a rutin vzniku rozhlasového zpravodajství v soukromém regionálním médiu, nicméně se nevyhnula 
obecnějšímu problému těchto prací spojených s rádiovým vysíláním u nás. Také zde jsme nejprve obsáhle 
seznámeni s vývojem rozhlasu coby média od počátků po dnešek, abychom pak, bez hlubší vnitřní souvislosti s 
tímto jakýmsi „povinným cvikem“ přešli k textu o konkrétní stanici a konkrétnímu výzkumu. Není přitom nijak 
smysluplně využito či propojeno toto vysílání například s nějakou národní či regionální tradicí, pro kterou by 
historický kontext měl své hlubší opodstatnění. Není to ale jen problém této práce, ale většiny podobných prací 
na rozhlasové téma. Považoval bych spíše za podnětné zaměřit obecný a historický vývoj nejen k základním a 
obecným faktům, ale už zde text směřovat k problému regionálního vysílání, kterému se historický kontext v 
zásadě nevěnuje. Přitom soukromí vysílatelé v devadesátých letech v tomto navazovali také na lokální tradice, 
nešlo jen a čistě o přebírání formátu privátního vysílání ze zemí západní Evropy.  
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1.1 Cíl práce x

1.2 Technika práce x

1.3 Struktura práce x

Hodnocení známkou

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji C 

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 B 



3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

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

Ke zpracování výsledného textu mám jen několik okrajových, především terminologických poznámek, které ale 
nejsou takového rozsahu, aby práci zásadně deklasovaly. - Poplatky, ze kterých jsou média veřejné služby u nás 
financována, nejsou v zákonech o ČT a ČRo definovány jako „koncesionářské“, jak autorka uvádí, ale jako 
„televizní“, respektive „rozhlasové“ poplatky. Pojem koncesionářský je spíše tradiční a užívá jej převážně 
publicistika. Také pojem „venkovní akce“, který autorka užívá pro direkt marketingové, případně eventové 
aktivity rádia Blaník, je spíše obecný a hovorový. Rovněž několikrát použité označení „sluníčkové“ - například 
„sluníčková atmosféra“ - také spadají spíše do sféry publicistiky. Hodnotící soudy a výroky typu „Rádio se řadí 
ke komerčním médiím. Funguje tedy za účelem zisku. Obsah rádia se proto primárně zaměřuje na obveselení a 
pobavení posluchačů. Je povrchnější, komfortní, standardizovaný a klade na příjemce minimální nároky“ by 
autorka mohla podepřít nějakým zdrojem tohoto svého tvrzení, které nutně nebude mylné, nicméně, netuším, o 
jaká fakta autorka svůj úsudek opírá.       

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Přes uvedené dílčí výhrady hodnotím práci jako podnětnou a přínosnou, už jen tím, že zde máme sumarizovánu 
nejen historii jedné konkrétní stanice, ale také specificky modelů jejího zpravodajství. Samotný výzkum a jeho 
výklad autorka zvládla bez větších obtíží. Důraznější bych byl jen v jeho teoretickém ukotvení, autorka ve svém 
hodnocení nejde totiž za hranici poznaných faktů, a není tak zřejmé, zda výsledek je kritika komercionalizace 
zpravodajství, jeho profesionalizace nebo naopak bulvarizace apod. Výsledky výzkumu přitom napovídají, že se 
daly vřadit do kontextu studií zaměřených na trend k jisté globalizaci dříve úžeji a specifičtěji zaměřeného 
regionálního vysílání a také k současnému úpadku regionálních témat a jejich vtahování do veřejného diskurzu. 
Autorka nicméně takovou ambici neměla ani v úmyslu, když píše: „Praktická část této práce má sloužit 
především k ověření a potvrzení části teoretické. Zároveň má za cíl důsledně porovnat všechny tři výše zmíněné 
modely zpravodajských relací a vyzdvihnout jejich pozitiva i negativa. Zaměřím se i na to, zda informace 
sdělené vedením rádia odpovídají praxi.“ Zvláště poslední tvrzení není ale následně nijak rozvedeno, například 
tím, že konfrontovala výroky vodní rádia s výsledky svého bádání. Ty naopak konfrontuje se svými očekáváními 
danými praxí v této stanici. Což samozřejmě není vada, jen by to textu dodalo na plasticitě a více by to 
napovědělo, k jakému výsledku v tomto ohledu práce vlastně dospěla. Pokud pak autorka ze svého výzkumu 
správně dovozuje „evidentní odklon“ od regionech témat, chybí zde zdůvodnění, proč k němu dochází. Zda jde o 
svévolný vývoj, který stanice nijak neřídí, a novináři sami de facto tendují ve své roli gatekeeperů, kterou 
autorka v teoretické části navíc rozpracovává, ale nadále s ní již nepracuje, k celostátním tématům, nebo zda jde 
o záměr vedení stanice.  

Předložená práce nicméně představuje solidně a odpovědně zpracovaný základ pro případné další rozpracování 
či rozšíření na další podobné stanice a případně na postižení globálnějšího trendu v současném českém 
komerčním rozhlasovém zpravodajství. Práci k obhajobě doporučuji.  
      

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

Hodnocení známkou

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů B 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru B 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu B 

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.) 

B

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) B

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B



6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      

Datum: 16. 6. 2021                                                                   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.    

5.1 Je podle vás odklon od regionální témat ve zpravodajství Blaníku záměrný, usiluje tak vedení stanice 
o změnu obsahu směrem k celostátní tematice nebo je daná jinými okolnostmi - novinářskou ambicí 
nebo vychýlení způsobil v poslední době například covid? 

5.2 Poměrně pěkně jste využila rozhovory s novináři a vedením stanice, ale přesto bych si dovedl 
představit jejich větší zapracování, hlavně v hodnocení výzkumu. Nebyl materiál na toto vhodný? 
Nekonfrontovala jste pracovníky média s výsledky svého výzkumu například? 

5.3      

5.4      

6.1      


