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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) 
V původním plánu zpracování diplomového úkolu (tezi) Eliška Míkovcová předpokládala ilustrovat "fenomén 
komunitního rozhlasového vysílání městských subkultur" na příkladu rozhlasové stanice Radia 1. Od tohoto 
plánu však byla nucena ustoupit vzhledem ke změněným podmínkám v  systému privátních rozhlasových stanic, 
které se týkaly také Radia 1. Proto za předmět svého výzkumu zvolila  dodatečně internetovou rozhlasovou 
stanici StreetCultur. S touto  změnou  jsem souhlasil, považuji ji za oprávněnou a správnou.Cíl práce, tj. 
"nabídnout detailnější pohled na fungování stanice StreetCulture a zjistit, zda ji můžeme považovat  za komunitní 
vysílání" (s. 4) autorka splnila. Zároveň se jí podařilo také dokumentovat, že komunitní rozhlasové vysílání u nás 
přes nepřízeň legislativy a nedostatek dotační podpory existuje a je nezbytným prvkem mediální sféry. 
 
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 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Jde o první práci zpracovanou a předkládanou k obhajobě v oboru mediálních studií na IKSŽ, která je věnována  
tematice rozhlasových komunitních stanic.Autorce se podařilo shromáždit relevantní (převážně zahraniční) 
literaturu k tématu a využít k řešení diplomového úkolu dostupné informační zdroje. Za přínosnou pro další 
studium tematiky komunitních médií považuji nejen aplikaci teoretických závěrů stěžejní práce N. Carpentiera 
(viz seznam literatury) na konkrétní typ rozhlasové stanice, ale také informace získané z rozhovoru se zakladateli 
komunitní rozhlasové stanice StreetCultur  Ivou Jonášovou a Jiřím Malinou ze 17.4. letošního roku (viz příloha 
č. 3).. 
 
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  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
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)  
Diplomová práce Elišky Míkovcové je věnována (staro)novému  jevu v  systému našeho rozhlasového vysílání - 
komunitnímu rozhlasu- který tvoří jeho "třetí pilíř" vedle veřejnoprávních a privátních rozhlasových stanic. Jde o 
práci původní, která  v současné době  doplňuje (nečetné) domácí  informační zdroje o této tematice a stává se 
cenným zdrojem informací  pro každého, kdo se  dále bude zabývat  studiem komunitních médií. Závěry, k  nimž 
autorka dospěla, jsou podložené z různorodých relevantních informačních zdrojů. Nezaznamenal jsem porušení 
citační normy, poznámkový aparát je přiměřený. Oceňuji rovněž dobrou jazykovou a stylistickou úroveň textu 
(drobný překlep na s. 54). Také grafická úroveň dokazuje pečliovost autorky při přípravě závěrečné diplomové 
práce. Přílohy jsou funkční a doplňují vhodně text. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomovou práci Elišky Míkovcové považuji za zdařilou. Autorka prokázala velmi dobrou schopnost k  náročné 
odborné teoretické práci v oboru rozhlasových médií.   
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Jakou má podle vašeho názoru komunitní rozhlasové vysílání u nás budoucnost?  
5.2 Které hlavní problémy je třeba řešit při jeho dalším rozvoji, aby se v dohledné době zlepšil jeho stav? 
5.3 Kteří činitelé by se především měli na rozvoji rozhlasového komunitního vysílání podílet a jak? 
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! 
 


