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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) 
Deklarovaný cíl magisterské diplomové práce autorka splnila, aniž by se odchýlila od schválených tezí. Také 
zvolená technika zpracování diplomového úkolu a struktura práce jsou v souladu s původním záměrem. 
 
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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka ke zpracování magisterské diplomové práce využila relevantní literaturu, včetně elektronických 
informačních zdrojů, periodik a diplomových prací, zpracovaných k tématu (Míkovcová,2011, Lichnovský 
2011). Domnívám se však, že mohla nahlédnout i do dalších zdrojů - redakční dokumentace obou rozhlasových 
stanic, dokumentace Rady Českého rozhlasu ad. (i když tyto prameny nebyly uvedeny ve schválených 
tezích).Prokázala velmi dobrou znalost rozhlasové teorie a schopnost aplikace získaných teoretických poznatů při 
empirickém rozboru konkrétního produktu z  rozhlasové praxe. Oceňuji, že poznatky z literatury doplnila dalšími 
údaji získanými na základě poslechu  obou  stanic i z rozhovorů s jejich vedoucími pracovníky - programovým 
ředitelem Radia 1 Petrem Urbanem a šéfredaktorem Radia Wave Tomášem Turkem (přílohy 3 a 4). Shromáždila 
tak dostatek teoretických i empirických údajů, na jejichž základě je možné hodnotit závěry, k nimž dospěla, za 
podložené.  
 
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  . 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 



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, je přehledná, autorka postupovala systematicky od obecných teoretických poznatků 
v první, teoretické části ke konkrétním závěrům, získaným v empirickém výzkumu. Její text je zpracován pečlivě, 
poznámkový aparát je přiměřený a neodchyluje se od citační normy (jen na s. 8 chybí odkaz k citaci). Jazyková a 
stylistická úprava odpovídá požadavkům kladeným na odborný text- jde o jednu z mála závěrečných prací, kde 
nemusím vytýkat neopravené chyby a stylistické nedostatky (jen s. 5, 25). Také grafická úprava a doplńující 
přílohy svědčí o svědomitém přístupu autorky  k řešení diplomového úkolu. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová magisterská práce  Mariany Kopecké je původní, autorka ji zpracovala samostatně a její přípravu se 
mnou pravidelně konzultovala.  Prokázala nejen schopnost zvládnout sekundární literaturu a základy 
kvantitativního empirického výzkumu, ale i schopnost zpracovat diplomový úkol v úplnosti a velmi dobré 
kvalitě.Oceňuji  zaměření práce na využití závěrů v současné  praxi obou stanic - pro jejich vedení jistě bude 
zajímavým zdrojem informací. Uvítal bych, kdyby autorka získaná zjištění publikovala v odborném rozhlasovém 
časopise Svět rozhlasu. Z uvedených důvodů konstatuji, že magisterská diplomová práce Mariany Kopecké 
splněuje požadovaná kritéria, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasifikovat známkou  v ý b o r n ě. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Z uvedených důvodů konstatuji, že magisterská diplomová práce Mariany Kopecké 
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! 
 


