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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!
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Příjmení a jméno: Lovaš Karol
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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

x

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

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)

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

2

2.2

Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat

1

2.3

Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu

3

2.4

Logičnost výkladu, podloženost závěrů

2

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

3

3.2

Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů

2

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.)

2

3.4

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

2

3.5

Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

2

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.)
Studentka Kondisová si zvolila nelehký úkol - napsat “Historii a současnost Rádia Beat”, obzvlášť, když si
uvědomíme, že rozhlasová stanice začala vysílat v roce 2002! Psát “dějiny” za tak krátké období existence,
o to více, když stále pokračují, může být v závěru kontraproduktivní a neefektivní.
Jak píše samotná Kondisová, “práce je prvním uceleným portrétem stanice”, což je sice chvályhodné, ale
vzhledem k neustálým změnám v rádiu tento “ucelený” portrét postrádá hlubšího smyslu, což považuji za
základní problém předkládané bakalářské práce.
I přes tento limit, prokázala autorka ve své práci především schopnost pracovat se zdroji a také
elementární jazykovou zručnost, potřebnou pro napsání odborné práce. I když z mého pohledu zachází
často do nepodstatných detailů, které mají za následek těžkou “stravitelnost” textu.
Navzdory tomu text po obsahové i formální stránce splňuje základní požadavky kladené na řešitele
závěrečné bakalářské práce a proto ji doporučuji k obhajobě.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1

-

5.2

-

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

výborně – velmi dobře – dobře – nedoporučuji k obhajobě
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: 17. 1. 2017

Podpis: Karol Lovaš

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu
sekretariátu příslušné katedry!

