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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) 
Autorka diplomové práce postupovala podle schválených tezí a plně dodržela navržené člení tématu do 
jednotlivých kapitol. Pokud jde o naplnění cíle, domnívám se, že práce v zásadě zadání splnila.  
 
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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Asi největší výhrady, pokud jde o kvalitu práce, mám k práci s literaturou. Diplomantka v úvodu píše, že 
literatury k dějinám rozhlasu je poskrovnu. Domnívám se však, že už seznam literatury v závěru práce  tuto 
autorčinu úvodní tezi částečně vyvrací a při pečlivější rešerši by nepochybně literatury k tématu autorka našla 
dostatek. V seznamu literatury,  ale i v přísupu ke zpracování vlastního tématu postrádám zcela   tituly publikací 
či statí, které by se věnovaly  postavení žen ve 20. a 30. letech. Bez znalosti této literatury nelze přistoupit 
k analýze pořadů pro ženy, nelze je vysvětlit v kontextu doby. Je mi líto, že Petra Fabiánová rovněž nevyužila  
archivní materiály Národního archivu či Národního technického muzea. Mohla tak přinést i nové informace a 
mohla obohatit, resp. doplnit již stávající literaturu. Bohužel k tomu nedošlo.  
 
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 2 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 



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.)  

  

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

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
U historické práce zpravidla tvoří poznamkový a odkazový aparát důležitou součást práce, jde zpravidla o 
podstatné doplnění výkladu. Petra Fabiánová ve své diplomní práci využívá často poznámkový aparát pro 
přiblížení různých biogramů osobností, které jsou pro rozvoj rozhlasu podstatné. Bohužel  jsou ale tyto biogramy  
převážně v drobné úpravě převzaté  z publikace Josefa Běhala (vždy je vzorně uveden odkaz). Škoda, že se 
diplomantka nepokusila tyto biografické údaje alespoň dopracovat na základě dalších archivních podkladů či 
nekrologů apod.  
Petra Fabiánová se v jednotlivých podkapitolách 2. kapitoly diplomové práce  věnuje popisům jednotlivých 
pořadů pro ženy a je škoda, že je nezasazuje do  společenského dobového kontextu, neuvádí důvody, které 
k tvorbě podobných pořadů vedly. Ve výkladu o vaření je najednou na s. 37 bez jakéhokoliv přechodu objevuje 
pasáž věnovaná bojovým látkám a dále se pokračuje opět vařením. Není to omyl? Proč je tento text zařazen 
právě sem?    
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Téma diplomové práce Petry Fabiánové je velmi zajímavé, je původní a jedná se o jeho první zpracování. 
Struktura práce je dobře navržená, bohužel z hlediska obsahového by bylo třeba práci ještě na mnoha místech 
prohloubit či formulace zpřesnit. Zřejmě jsou mé výtky způsobeny tím, že autorka v závěru již neměla dostatek 
času, ale to je bohužel pro čtenáře jen slabá útěcha.   
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Na s. 35 autroka píše, že nebylo ve 30. letech snadné vycestovat. Odkud pochází tato informace?  
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! 
 


