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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)

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 2
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce čerpá z poměrně omezeného rozsahu literatury k tématu. S výjimkou poměrně hojně vytěžové 
francouzské publikce autorů Bonneauho a Colavechia a kapitoly srovnávající metodickou podporu učitelů 
v ČR, Velké Británii a Francii je tato literatura prakticky výhradně českojazyčná. Daný úsporný okruh 
literatury však autorka vhodně aplikuje, přičemž ji v teoretické části v používá jako doplněk k citacím 
z primárních zdrojů. Obdobně zvládá i zvolenou techniku zpracování materiálu.

Práce nijak neřeší, zda a jakým způsobem probíhá na daných školách samotná mediální výchova a zda existuje 
nějaká návaznost na provozování rozhlasového vysílání. Jelikož se závěry výzkumu týkají pouze jednotlivců, 
nikoliv většiny studentů dotyčných škol, bylo by zasazení do kontextu výuky mediální výchovy jako celku 
nepochybně přínosné.

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 4



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 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce obsahuje nezvyklé množství delších citací, které tak tvoří poměrně značnou část textu. Ačkoliv práce 
dodržuje citační normu (uvedení zdroje chybí pouze v souvislosti s tvrzením, že "podle některých pramenů se 
první pokusy o vysílání pro školy objevovaly již od roku 1927), nelze tak danou praxi považovat za zcela 
přimeřenou. 

K dalším aspektům konečné podoby práce lze mít pouze drobné připomínky. Např. ačkoliv o sobě autorka 
většinou hovoří v první osobě množného čísla, v poznámce na str. 31 používá třetí osobu jednotného čísla. 
Některé formulace jsou pak z hlediska bakalářské práce ne zcela vhodné ("Intergram je však svými 
podmínkami k existenci studentských nekomerčních rádií značně  nepřátelský" na str. 25 či "bez ohledu na to, 
zda to předpokládá Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby byla klasifikována stupněm velmi dobře až 
dobře.  kurikulární dokument" na str. 54). 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Autorka zpracovala poměrně originální téma. Vzhledem k omezenému množství sledovaných rozhlasových 
stanic je bohužel možné těžko zobecnit závěry výzkumu. I tak ovšem práce nabízí podnětný vhled do této 
opomíjené oblasti. Bohužel však chybí hlubší zasazení do kontextu mediální výchovy jako celku.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby byla klasifikována stupněm velmi dobře.  

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Jakým způsobem na daných školách probíhá výuka mediální výchovy a je nějakým způsobem navázána 

na provozování daných rozhlasových stanic? 
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!


