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V

počítačivypliítjte pouze

clo šeclivjlclt políček!Po

jejiclt vyplnění ltotov posudek prosíttt vytiskněte,
,

porlepište, idevzrtejte ve rlvott kopiíctt a zašlete elektronicky na atlresu sekretaritítu

Typ posrrdku

(,,klil<ntttítn" zak íŽkujte platnotr variantLr)

PosLrctek vedoLrcího práce

ffi

Autor/ka práce

'

Posudek oponenta

Pl-'íjrnení a jrnérro: HOSENSEIDLOVA

p íslttšněkgtedry!
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PETRA

Název práce: Soukrorlré rozhlasové vysílání v Libereckérn krajiv letech l9B9 - 1999
Autor/ka posudku
P'íjmenía jrnéno: MORAVEC Václav, PhDr.
PracoviŠtě: Kateclra Žrrrrralistiky, |I{SŽ, FSV UK v Praze

I. v ZT AH sC

HVÁLENÝCH TEZÍ A \r!ÍSLEDNÉpnÁcE
oclpor'íc1á
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tezítn

Oclchl'luie se od
tezí. odclryleníje
v práci
zc1ťrvoclněné a

vhodné
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(,,k
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knrrt

Odchy'luie se od
tezí, oclch- lení.ie
v práci
zdťrvodněné, ale
není vhodné

brané hodnocení)

írn" zak íŽklt

Neodpovídá
Oclchl'luje se od
tezí. odclrylení není schválen. m
v práci zclťrvoclněné tezím
a není vhodné

Cí[ oráce
TechIrika oráce
Strrrl<tttra práce

I(oMENTÁŘ

1slovrrí hocltrocerií vztahu Íezía práce,

p ípadně konkrétnípopis hlavních vytek)

oproti sclrválenyltr tezíttr clošlo k vyrazrrytn ztněnátn v cí1i, technice a strr'rktrr e práce' které arttorka odťrvoclnrrje
v ťtvocltt (viz str. l3 a l4). Predrnět zkoLrrnárrí vyvoje v sottkrorlté části rozhlasovélio rnediálnílro systérnLr byl
z(tŽenkvťrli rozsalttt oclpovíclajícínrrrbal<alárské práci na Libeftky kraj' proto neclošlo na trretodu konrparace
s Ústecl<yrn krajetn, která je znri ována ve sclrválenych tezích. Ke zrněrrárn doŠlos vědornírn konzultanta, ktery
s

nirni souhlasil.

HODNOCENÍ OBSAHU rrfslEoNÉ pnÁcn
Vyplnrrjtečíslicínašl<á[el_2_3_ 4_5_ 6_] fieclinečnéar,1'rrikající-v borné-velrni dobré-dobréeště al<ceptovatelné - térrrěi-'nevylrovttiící - zcela nedostatečn

2.

Hodnocení znárnkott

2.1

2.2
!.)
1,1

Relativní ťrplrtost Zpracované literatLrry ke zvolenétnu téInattt
Poclropení zpracovarré literatrrtry a schopnost i aplikovat
Zvlád n rrt í zvo letlé techrr i ky zpt'acován í tnatel álu
Logičrrost vykladrr' pod loženost závěrťr

KoMENTÁŘ islovní lrodnocerrí obsalrrr vysledné práce, p

2

1

ípadně konkrétní popis lrlavníclr rry"tek)

oce

irje lreLrristické ťrsilí vynaloŽené autorkotl textu. Některé ze shrolnáŽděnych
jsou
obsaženy v obsáhlé p ílohovéčásti p eclkládané bakalá ské práce.
prirnárních pratnenťt
I(ortzttltattt práce na totnto rnístě

HoDNoCENÍ KoNEČNÉpooony v'ÍslnDNÉpnÁcn
Vyplnrrjte číslicína šl<ále l -2_3 -4_5 _6_ 7 (edinečné a vynikající-v,j'borné-velrni dobré_dobré_
ovttiící- zcelatteclostateČn
eště al<ceptovatelné _ télrrěi'ne

3.

Hodnocení ználnkorr

3.1

Strrrktttra práce
Fttnkčnost a p'irně enost poznátnkovélro aparátu a oclkazťr
Doclrženícitačnínorlny (pokrrd se v textu opakovaně objevujípasáŽe p ejaté
bez rrdání zdroje, hodrtot'te stLrpnětrr 7. Pokud v textu zjistíte prejaté pasáŽe
vyclávarré neollrávnětrě aittoretn za vlasttrí z.jištění, nedoporučte práci

2

2
2

/

k obhajobě a ve ,,zcl vodnění v p ípadě nedoporučení"navrhněte, aby

alltoreln bylo zaháierro disciplinární ízení.)

S

3.4
3.5

Jaz1,'ková a stylistická ťtroven práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodit-ikace pravopisné nonny, hodnot'te stupněrn 7)

2

oprávněrrost a vlrodnost p íloh, grafická ťtprava práce

2

KoMENTAR (slovrrí lroclrrocerrí obsahu vysledné práce, p ípadně konkrétnípopis hlavních v tek)
Vysledny text bakalá'ské práce je pečlivě Zpracovany a neobsahuje zásadní stylistické či pravopisné chyby.
4.

SHRNU lÍcÍKoMENTÁŘ HODNOTITELE (celkové hodnocení vysledné práce, její silné a slabé stránky,

pťrvodrrost zpracování térnatu apod.)
P edl<láclanorr bakalá skorr práci považuje její konzultantza inspirativní text, kter se tnťtŽe stát jednírn
z vychoclisek pro clalŠízpracování térnatu vzniku a rozvoje soukromého rozhlasového vysílánína severu Čech po
roce 1989. I(onztrltarit lituje tolro, Že se atttorce nepoda ilo ve většínríreslrromáŽclitvzpomínkyp írnyclr aktérťr

událostí v práci popisovariyclr (rrap'' ve fonně lrlorrbkovych rozlrovorťr), které by vyslednétnu textu prospěly.

5.

5.t

oTÁZKY NEBo NÁiuĚry. K NIMŽ sE PŘI oBHAJonĚ oploMANT MUSÍ w.rÁoŘtr:

I( jakyrn ztnětrátn V textLl by autorka p'istorrpila, pokucl by rněla více častt na zpracování zkoLtrnané
nroblematiky?

5.2

6.

NAVRHOVANÁ ZNÁMKA

vyborně

X-

(,,kl iknrrtírn" zakríŽktrjte vybrarré hodnocerrí)

velmi dob e

I-

clob e

n_

nedoporučujikobhajobě

n

ZDŮVoDNĚNÍ v pŘÍPADĚ NEDoPonuČENi

Daru.r:

$,G.9ofo.

Poclpis:

\-

Hotovjl posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvott kopiíclt i zašIete elektronicky na gdresu
sekretaridtu p íslttšttékateilry!

