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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakříţkujte 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) 

Je aţ udivující, jak se výsledná práce drţí předem schválených tezí. Drobná odchylka, ţe chybí kapitola o orální 

historii je celkem pochopitelná, navíc téma orální historie je přítomno v průběhu textu.  

 

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, podloţenost závěrů 1 

 

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

Autor prozkoumal všechny české dostupné materiály k rozhlasové dokumentární tvorbě, není jich mnoho a proto 

se můţe na první pohled zdát, ţe pracuje jen s několika málo tituly a zejména pouze dvěma autory (Maršík a 

Hanáčková). Myslím, ţe by kolegovi prospělo podívat se i do zahraniční literatury pojednávající o rozhlasu, 

ukázalo by se, jestli vůbec takový ţánr v zahraničí rádia vytvářejí a jak na něj nahlíţejí. To bych doporučil určitě 

v případě, kdyby se autor tématu věnoval dále i v magisterské práci.  

Jinak autor se v problematice orientuje, snaţí se o vytvoření estetického, sociologického i historického rámce, 

pro tuto úroveň pracuje s relevantními zdroji a poznatky aplikuje.  

Praktická část práce vychází nejen ze znalosti samotného pořadu, ale také z rozhovoru s jeho autorem, 

Mikulášem Kroupou, jehoţ ukázky vhodně dokládají výklad.   

 

 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 Dodrţení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáţe přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáţe 

1 



vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

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 1 

 

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

 

Autor má tendenci stylisticky odbíhat od ţánru kvalifikační práce a přechází do vyprávění. Jistě to lze pochopit 

jako ozvlášťňující prvek, ale nesmí se to přehnat, jako na str. 42: „Kdyţ to vezmeme popořadě, vidíme, ţe 

Příběhy 20. století jsou opravdu souvislou řadou rozhlasových pořadů, povaţte, uţ 480 dílů uţ je pěkná řada.“ 

Tam uţ chybí jen oslovení, „milé děti...“. Naštěstí to není často, ale toto je extrémní případ, který by v bakalářské 

práci být podle mého neměl. (Po přečtení rozhovoru s Kroupou jsem rád, ţe autor nepřejal jeho velmi obhroublý 

styl...) 

Další výtku bych směřoval k neustálému slibování. Nedělal jsem si průzkum frekvenčního výskytu, ale nejméně 

desetkrát autor slibuje, ţe příště něco bude – to rozebereme v následující kapitole, ..jak uvidíme později...o tom 

budeme hovořit dále atd. Nejen, ţe to v takovém mnoţství ruší, ale slibuje to něco, co nakonec nepřijde – tedy 

přijde, ale nemusí to nutně naplnit očekávání.  

A třetí výtka se týká vyuţívání rozhovoru s M. Kroupou. Buď jsem hledal špatně, ale jeho citace na str. 46 (o 

studentovi, který dělal rozhovor s bachařem na Borech a nezeptal se ho na to) se vůbec neshoduje s týmţ 

tématem v rozhovoru v příloze na str. 76, ačkoliv se zdá, ţe by to měl být výchozí materiál. Tedy pokud jde o 

parafrázi, pak tam nemají být uvozovky, pokud je to skutečně citát, pak odkazuje na jiný zdroj a za třetí pokud to 

není ani jedno, pak je to hrubá chyba, která znevěrohodňuje jakékoliv další citace a tedy i práci. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Práce je to podle mne velmi přínosná, má dobře vybraný materiál. Seriál Příběhy 20. století je jeden 

z nejhodnotnějších programů českého rozhlasu a fakt, ţe je uváděn i na Radiojournalu to jen potvrzuje. Jakub 

přistupuje k projektu s jistým obdivem, coţ v případě bakalářské práce není na škodu, pokud by přeci jen 

pokračoval v tématu v magisterském studiu, chtělo by to větší odstup a určitý druh polemiky.  

Je dobře, ţe si autor utřídil i některé pojmy rozhlasové tvorby a pokusil se definovat rozhlasový dokument, který 

má evidentně úplně jiný obsah neţ třeba dokument filmový nebo televizní.  

Jako celek hodnotím práci jako velmi dobrou, přičemţ průběh obhajoby můţe zvrátit hodnocení i o stupeň lépe.  

  

 

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

5.1  „ Obraz je nesnesitelně popisný“ říká Kroupa v návaznosti na fakt, ţe seriál bude mít televizní podobu. 

Jak tomu rozumíte? Mohl byste to rozvést vlastní úvahou? 

5.2 V jakých případech můţe metoda oral history dokumentaristovi pomoci a v jakých naopak uškodit 

v práci?  

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakříţkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

Datum: 24. května 2016                                                                       Podpis:  

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 

sekretariátu příslušné katedry! 

 


