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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) 

Práce je v souladu se schválenými tezemi. Ty byly pečlivě připraveny, autorka si stanovila jasné cíle, které se jí 

v práci podařilo naplnit, držela se při tom postupů, jež si v tezích předsevzala. Z pochopitelných důvodů se 

v některých detailech proměnila pouze struktura práce. 

 

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)  

Autorka pracuje s relevantním nnožstvím odborné literatury (úplnost tohoto celku žel nejsem v krátkém čase plně 

schopen posoudit, vzhledem k tomu že se tématem intenzivně nezabývám), využívá i diplomové práce, 

elektronické zdroje, opírá se též o rozhovory s vedoucími pracovníky analyzovaných stanic. V úvodu autorka 

vysvětluje volbu tématu, důležitost pro obor a důvody, proč by toto téma nemělo zůstavat stranou odborné 

pozornosti.  

Text je po obsahové stránce pečlivě zpracován, oceňuji zejména pečlivost, s níž autorka provedla kvantitativní 

analýzu (o čemž svědčí i kódovací tabulky umístěné do příloh), je patrné, že má k tématu osobní vztah. 

Zajímavá je i doplňková sonda zkoumající publikum, která vhodně doplňuje výsledky kvantitativního výzkumu, 

když dává do souvislosti zjištění vzešlá z analýzy s deklarovanými představami (a očekáváními) posluchačů o 

podobě formátu alternantivní hudební stanice.  

 

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  2 



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)  

Výklad je podáván logicky, jazykově i stylisticky je práce na vysoké úrovni (výjimkou je několik pravopisných 

nepřesností v závěru práce a v poděkování, tedy v částech, které byly zřejmě dopisovány na konec - str. 68 a 

poděkování - interpunkce, str. 69 - chybí slova), autorka má dar elegantně a přesně formulovat své myšlenky, 

můžeme sledovat rozvíjení jejích úvah o tématu, práce je čtivá a vytváří soudržný celek. Jedinou drobnou výtku 

bych připojil k závěrečným pasážím, které mohly být obsáhlejší a mohly hlouběji intepretovat výsledky analýz.  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práci Mariany Kopecké považuji za po všech stánkách kvalitně vytvořenou  a užitečnou studii, která se věnuje 

důležitému tématu, pečlivě jej zpracovává a definuje další možné oblasti jeho zkoumání. Práce vyhovuje 

nárokům kladeným na práci diplomovou, navrhuji ji hodnotit stupněm výborně. 

 

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

5.1 Nabídla jste výsledky kvantitatitní analýzy zkoumaným rozhlasovým stanicím? Snaží se tyto stanice 

nějakým způsobem (krom měření poslechovosti) získat zpětnou vazbu od svých posluchačů?  

5.2       

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! 

 


