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     Příjmení a jméno:       

Pracoviště:       
 
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) 
V názvu práce je uvedeno, že půjde o komparaci zpravodajských relací, které byly zřejmě uvedenými 
rozhlasovými stanicemi odvysílány v listopadu 2011. Aniž by však byl název práce změněn, provedla autorka 
výzkum až v březnu 2013, se zdůvodněním, které uvádí v úvodu na s. 3 slovy: "v důsledku prodloužení mého 
bakalářského studia na FSV UK". Neuvádí však, zda tento posun byl proveden se souhlasem vedoucího práce, a 
nezdůvodňuje, proč nedošlo ke změně názvu práce. Nezkoumá také produkci celého měsíce, ale jen týdenní, a to  
v období od 18.3. do 24.3.2013. V kvantitativní analýze se zaměřuje pouze na dva ukazatele - tzv. lokalitu a 
tematické zaměření relací. Žánrovou strukturou, ani dalšími charakteristikami zpravodajství ve vybraných 
rozhlasových stanicích, se nezabývá. Postrádám také v tezích uvedenou kapitolu, která by byla věnována  
"budoucnosti zpravodajských relací "ve sledovaných stanicích, i "vlastní zamyšlení nad úbytkem mluveného 
slova z komerčních rádií".   
 
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 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce je členěna do dvou částí- na teoretickou (kapitola 1,2) a analytickou (kapitola 3). Kapitola 1 Rozhlasové 
zpravodajství je  kompilátem různých pouček z literatury, v zásadě  nepřináší nic nového a prokazuje jen, že se 
autorka s použitou literaturou dobře seznámila.Je vypracována v obecné rovině a ke zpracování vlastního tématu 
práce, tj srovnání zpravodajských relací podle stanovených kritérií, příliš nepomáhá a mohla by být vypuštěna. 
 
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 2 



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.) 

1 

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 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Poznámkový aparát je přiměřený rozsahu i obsahu práce, citační norma nebyla porušena, přílohy vhodně 
doplňují text, grafická úprava je pečlivá. Zaznamenal jsem  neopravenou gramatickou chybu na s. 18 ("samy 
posluchači"), drobné překlepy a stylistické nedostatky (s. 36, 43, 45), tzv. publicizmus ( s.16). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Největší přínos práce spatřuji ve třetí kapitole, která srovnává zpravodajství soukromých rozhlasových stanic 
Rádio Impuls, Frekvence 1 a Evropa 2  na základě výsledků analýzy jejich týdenní zpravodajské produkce podle 
stanovených kritérií.Závěry jsou zajímavé a doporučoval bych, aby se s nimi seznámili  pracovníci odpovědní za 
zpravodajský program. Od diplomantky bych ale očekával více, zejména zamyšlení nad kvalitou vysílaného 
zpravodajského programu - zhodnocení jeho silných a slabých stránek u jednotlivých vysílatelů. Výsledek, který 
předkládá k obhajobě, je víceméně statistikou, která má k hodnocení kvality přece jen daleko. Věřím, že tento 
posun Markéta Ježková uskuteční ve své magisterské diplomové práci. Má k tomu, podle mého přesvědčení, 
všechny předpoklady.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
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! 
 


