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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) 
Na rozdíl od názvu diplomové práce, který akcentuje její orientaci na současnost, se autor v její podstatné části 
rovněž věnoval proměnám stanice Vltava  od jejího vzniku, a to na pozadí proměn názorů na smysluplnost 
existence rozhlasové stanice "kulturního typu" (např. funkce Československa II v 60. letech) a kultury a umění v 
rozhlase vůbec.Nikterak se tím ovšem neodchýlil od schválených tezí a tuto část považuji za přínosnou. Nejen  
připomenutím  tradic našeho rozhlasového vysílání, které bylo od samého počátku nejtěsněji spjato s kulturním 
programem, ale také nelehkých podmínek, v nichž stanice Vltava v 70. letech vznikala a rozvíjela svůj program. 
Struktura práce je promyšlená, autor dokázal vybrat z historie stanice podstatné momenty a uvést je do širších 
společenských souvislostí. Cíl práce, deklarovaný v tezích i v úvodu, podle mého názoru splnil. 
 
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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Odborných studií k tématu práce není mnoho, autorovi se však podařilo relevantní literaturu využít a získané 
poznatky aplikovat ve vlastním textu, uvést do souvislostí a ozřejmit tím již dříve konstatované dílčí 
poznatky.Práce je původní a přínosná pro rozvoj oboru rozhlasové umělecké a žurnalistické tvorby. Autor 
zpracoval téma se značným osobním zaujetím, což mu zřejmě poněkud bránilo k výraznějšímu kritickému 
přístupu k tématu. Vedle nesporného přínosu stanice Vltava pro rozvoj osvěty, kulturního a estetického cítění 
jejích příjemců, který v práci zdůraznil a doložil, bych očekával také zamyšlení nad jejími slabšími stránkami.      
 
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 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.)  

1 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má logickou strukturu, závěry jsou podložené. Poznámkový aparát je funkční, přiměřený a odpovídá 
potřebám textu. Autor neporušil příslušnou citační normu. Jazyk je kultivovaný, oceňuji zejména stylistickou 
úroveň práce, která koresponduje s tématem. Jde o jednu z mála prací, u kterých nemusím vytýkat neopravené 
chyby a překlepy (snad jen připomenu, že slovo tematický se píše zásadně s krátkým " e" - v úvodu s.3, překlep s. 
24). Pečlivému zpracování obsahu odpovídá také pečlivá grafická úprava textu. Práce je doplněna dvěma 
přílohami, které jsou funkční a doplňují text.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
V závěrečném shrnutí mohu konstatovat, že Rudolf Beran předkládá k obhajobě diplomovou práci, která dokládá 
nejen jeho velmi dobrou znalost tématu, ale také jeho schopnost k náročné odborné výzkumné práci. Práci 
hodnotím jako zdařilou a jako oponent mohu jen konstatovat, že mi činilo potěšení se s ní seznámit.Doporučuji ji 
proto přijmout k obhajobě a klasifikovat známkou  v ý b o r n ě. Jako člen redakční rady Světa rozhlasu bych 
uvítal, kdyby autor vybranou část v tomto odborném rozhlasovém časopise publikoval, což na jednání redakční 
rady doporučím.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Zamyslete se nad tím, zda a kde má stanice Vltava "slabší stránky", na které by se měla zaměřit.  
5.2 Další doplňující otázky budou položeny při obhajobě. 
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


