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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) 
Autorka vyměnila Rádio 1 za Streetculture, což nebyla změna jen vhodná, nýbrž přímo nutná. Možná šlo 
uvažovat i o změně názvu směrem k větší konkretizaci.  
Po předpokládané technice (metodách) zpracování materiálu - tj. "kvalitativní analýze vybraných jevů 
vysílání..." či přímo "analýze diskurzu podle Normana Fairclougha" - není ve výsledném textu ani stopy. 
 
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 3 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
V úvodní části autorka vyčerpávajícím způsobem popsala objekt svého zájmu, tj. 
komunitní/občanská/alternativní média (zvl. vysílací), poskytuje základní definice, historii, legislativní 
hlediska... autorka nezapře, že absolvovala kurs pod vedením kol. Carpentiera. Rovněž představení rádia 
Streetculture poskytne případné(mu) zájemci/kyni základní detailní přehled o fungování, historii, programové 
nabídce atp. tohoto unikátního média.  
Zásadní potíž předkládané práce - jak naznačil již předchozí oddíl příspěvku - je v empirické části, resp. v 
(ne)použitých metodách. Autorka ji vydává za "explanatorní případovou studii", zmiňuje se o "metodě 
pozorování" a "obsahové analýze zpřístupněných dokumentů", ale vpodstatě jde jen o pouhý popis, deskripci, 
přepis dvou rozhovorů. S relevantními metodami se v akci nesetkáme, maximálně s nahodilým komentářem. 
Absentuje i základní kritický odstup (viz moment, kdy autorka srovnává praxi StreetCulture s Carpentierovými 
charakteristikami komunitních médií: "Ohledně nehierarchického způsobu fungování a horizontálního modelu 
organizace zde mohou být určité pochybnosti. Organizace má jasně dané vedení, které rozhoduje o partnerech a 
určuje vysílací schéma, dále správní a dozorčí radu, skupinu garantů vysílání, správce objektu a na poslední 



příčce samotné moderátory. Avšak tato hierarchie je nutná z pragmatických důvodů, jak vysvětlila ředitelka 
StreetCulture, týká se pouze technických záležitostí...") či ověřování předkládaných tvrzení (Jan Motal na 
konferenci v Telči nevystoupil). 
 
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 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.)  

2 

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)  
Bez výhrad. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Předkládaná diplomová práce je provedena velmi pečlivě, v prvním oddíle poskytuje užitečný, 'nízkoprahový' 
vhled do problematiky, v druhém pak popis zajímavého a přitom nepříliš známého média. Vzhledem 
k očekávaným změnám mediální legislativy (implementace komunitních médií) je navýsost aktuální. 
Klasifikaci 'velmi dobře' tak navrhuji pro absenci relevantní metody v empirické části.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
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! 
 


