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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 si zvolila velmi zajímavé téma a již v tezích si jasně a vhodně vymezila hlavní otázky, které chce 

zodpovědět, a postupy, jimiž k tomuto cíli chce směřovat. Drobné odchylky od zamýšlených postupů vyplynuly 

ze situace a prospěly výsledné podobě práce. 

 

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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Práce je po obsahové stránce solidní, autorka pracovala pečlivě a s citem pro téma. Jedinou výtku bych připojil 

k absenci rozsáhlejší části interpretační. Autorka nasbírala mnoho zajímavých informací a jistě by z nich 

dokázala vytěžit mnohem více, než učinila v poměrně stručném závěru. 

 

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 2 

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 1 



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Práce je vytvořena až na drobné výjimky pečlivě. Plně vyhovuje požadavkům kladeným na práci bakalářskou. 

Oceňuji zažazení přepisů rozhovorů s tvůrci školních rádií, které zajímavě ilustrují situaci a mohou posloužit 

jako materiál i dalším zájemcům o odborné zkoumání tématu. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Práce Nikoly Kasperové mne velmi potěšila. Zabývá se důležitým tématem, které dosud leželo stranou 

odborného zájmu: zkoumá přístupy k realizaci školních rozhlasových vysílání a zabývá se též tím, jak tyto 

činnosti mohou přispívat k rozvoji mediální gramotnosti tvůrců. Ač přístup autorky mohl být více kritický, 

metoda propracovanější, literatura - obzláště ta zahraniční - bohatší, vztah ke vzělávacím dokumentům 

záměrnější atd., odvedla autorka důležitou a poctivou práci, jejíž výsledky je možné dále rozvíjet a hlavně na 

nich stavět. Rád bych též ocenil pasáže, v nichž autorka nahlíží do situace v zahranicí, které sice mohly být 

rozsáhlejší, ale i tak jsou velmi inspirativní pro tvůrce české mediálně-výchovné teorie i praxe. 

Předloženou práci vřele doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako výbornou. 

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Domníváte se, že pokud by vznikl metodický materiál pro učitele, zaměřený na realizaci školního 

rozhlasového vysílání, byl by o něj na českých školách zájem? 

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! 

 


