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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Oproti schváleným tezím autor vypustil při tvorbě bakalářské práce samotné měření hlasitosti. Práce se tak
stala čistě rešeršní, což sice není až tak neobvyklý případ, otázkou však zůstává, zda při hodnocení vztahu mezi
tezemi a výsledným textem (a pro následnou akceptaci posunu) stačí autorova Poznámka ("Vzhledem
k pozdějším změnám v zadání této práce neodpovídají téma ani název uvedené v tezi výsledné práci).
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
2
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů
1
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Literaturu v případě této práce přiedstavuje řada vyhlášek a dalších právních dokumentů (jejichž výběr se mi
trochu zdá přijímat optiku RRTV a opomíjet hlas "druhé strany"), o jejich aplikaci se dá mluvit až v závěru,
kdy autor naznačuje možná řešení sledované problematiky. V případě "zvládnutí zvolené techniky zpracování
materiálu" lze hodnotit pouze rešerši.
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
1
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
1
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
1
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci

3.4
3.5

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

1
1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce je psána srozumitelným a čistým stylem, přestože mnohdy pojednává specifickou technickou oblast.
Chyby či překlepy se objevují minimálně (rešerš, chybné odsazení řádky na str. 24), o to více zamrzí "česká
republika" v titulku třetí kapitoly.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Jedná se o tematicky jasně vymezenou práci, jejíž provedení se zdá bezchybné. K úvaze tak zůstává, zda si
autor nevybral tak úzký tematický výsek, že mu při tvorbě bakalářské práce nedal prostor naplno rozvinout jak
své teoreticko-rešeršní, tak empiricko-analytické schopnosti. Jinými slovy - tato bakalářská práce je takový
obsáhlejší referát. Na druhou stranu se jedná o přesné zachycení stavu aktuálně řešené problematiky, které se
v knihovně FSV UK rozhodně neztratí a o jehož publikování (na webových stránkách) má dle mých informací
zájem sama RRTV.

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: ………………………

Podpis: ………………………………..

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

