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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) 

Odchylky od schválených tezí jsou zanedbatelné. 

 

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 3 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 

 

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

Teoretická část nabízí obecné pojednání o vybraných aktuálních vývojových trendech médií i o proměnách 

charakteristik příjemců sdělení distribuovaných rozhlasem. Schází jí nicméně ucelenější výklad související přímo 

s tématem následného výzkumu, který by se postaral o jeho zasazení do širšího teoretického rámce. Vlastní 

výzkum ovšem autorka provedla pečlivě. 

 

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 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.) 

3 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

4 



3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

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

Bakalářská práce patrně neprošla finální revizí, což výrazně poznamenalo její konečnou podobu. Objevují  

se v ní totiž jak případy porušování pravopisné normy, a to zejména v oblasti interpunkce a psaní velkých 

písmen, tak odchylky od pravidelné větné stavby, které jsou pro odborný styl nežádoucí. Nepřesnosti se ovšem 

projevují i při odkazování do zdrojů: autorství odborného článku Leopoldiny Fortunati (2005) je ve výkladu  

i v seznamu literatury připisováno autorskému kolektivu, přestože ho L. Fortunati vytvořila sama, a u zdroje Jirků 

(2014) je uváděn nesprávně rok 2015 jako rok publikování této statě. Dodržena není ani standardizovaná podoba 

zápisu bibliografických údajů v seznamu zdrojů. To vše posouvá výsledek na hranici mezi doporučením  

a nedoporučením k obhajobě. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Anna Puklová předložila bakalářskou práci, která přispívá k poznání o tom, jak je v současné době přijímáno 

rozhlasové vysílání. I přes výše uvedené výtky ji po důsledném zhodnocení všech jejích předností a nedostatků 

lze připustit k obhajobě, ovšem s návrhem na klasifikaci pouze stupněm DOBŘE. 

 

 

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

5.1 Jak si vysvětlujete, že největší počet respondentů uvedl komerční stanici Evropa 2 jako nejčastěji 

poslouchanou? 

5.2       

 

 

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

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

 

 

           26. května 2016                                                                                             PhDr. Jan JIRKŮ 

 

 

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..  

 

 

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

sekretariátu příslušné katedry! 

 


