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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) 

Autorka vhodně a promyšleně upravila svůj záměr stanovený v tezích. Všechny změny pečlivě zdůvodńuje 

v úvodu práce. Zde bych rád připojil důležitou poznámku. S rostoucím vhledem autorky do problematiky jsme 

dospěli k částečné úpravě směřování práce a shodli jsme se též na potřebě upravit její název, který by lépe 

výpovídal o obsahu textu. Nový, vhodnější název práce byl formulován jako Vývoj a proměny slovesných pořadů 

pro mládež Českého rozhlasu od roku 1992 do současnosti. Z formálních důvodů však autorce změna nebyla 

umožněna, tedy je práce odevzdána pod původním titulem.  

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 

 

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

      

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Struktura práce 1 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

1 



3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

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 zpracování tématu apod.)  

Práci Anny Ouřadové považuji za po všech stránkách nadstandardní. Její přístup je skvělou ukázkou práce, která 

nejen dokáže syntetizovat odborné poznatky a doplnit je vlastním zkoumáním, ale též se umí vůči nim kriticky a 

svébytně vymezit. Postup autorky je promyšlený, bystrý a velmi neotřelý. V okamžicích, kdy jí scházejí oborné 

opory, neváhá oslovit pamětníky a získat informace od nich, dovolí si nesouhlasit s některými bezpochybně 

přejímanými tvrzeními atd.), vše logicky vykládá a přehledně strukturuje. Anna Ouřadová ve své práci nabízí 

dosud nezpracovaný ucelený pohled na proměny slovesné tvorby ČRo pro mládež a kriticky hodnotí též její 

současný stav. Je to pohled zajímavý nejen z pohledu oboru, domnívám se, že výsledný text by byl důležitým 

materiálem i pro pracovníky ČRo.  

Anna Ouřadová odevzdává vynikající práci, která vyhovuje všem nárokům kladeným na práci bakalářskou (má 

svou kvalitou a rozsahem spíše parametry práce magisterské), vřele ji doporučui k obhajobě a navrhuji ji hodnotit 

jako výbornou a žádam komisi o zvážení udělení pochvaly za vynikající práci. 

Autorce děkuji za zajímavou spolupráci a věřím, že se bude tématu i budoucnu dále věnovat. Myslím si, že by 

bylo dobré části studie publikovat.  

 

 

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

5.1 Jak si vysvětlujete současnou "krizi" tvorby slovesných pořadů pro mládež? Jaký typ pořadu určený 

cílové skupině dle vašeho názoru nejvíce chybí? Vývoj a proměny slovesných pořadů pro mládež 

Českého rozhlasu od roku 1992 do současnosti. 

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..  

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 

sekretariátu příslušné katedry! 

 


