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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) 
Obsah práce se částečně odlišuje od schválené teze. Autor po  vynechal teoretickou kapitolu o rozhlasové 
žurnalistice, což mu umožnilo věnovat se podrobněji hlavní tematice, tj.  využití tzv. nových médií 
v rozhlasovém vysílání a jejich propojení s jednotlivými stanicemi veřejnoprávního rozhlasu. Použitá technika 
řešení diplomového úkolu odpovídá schválené tezi, struktura práce je podrobnější  než autor v tezi předpokládal. 
Všechny změny přispěly k větší sevřenosti ústředního tématu práce, autor je se mnou konzultoval a uplatnil na 
základě mého souhlasu.  
 
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 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Ke zpracování tématu autor využil relevantní domácí i zahraniční literaturu. Z textu je zřejmé, že získané 
poznatky dokáže erudovaně aplikovat při tvorbě vlastního odborného textu. Práce má logickou strukturu, závěry, 
k nimž autor dospěl, považuji za podložené. 
 
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 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 

1 



s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 
3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 
1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Poznámkový aparát hodnotím jako přiměřený a funkční, nezjistil jsem porušení příslušné citační normy.Také 
jazyková úprava odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské závěrečné práce. Jde o jednu z mála studií, u 
které nemusím vytýkat gramatické a stylistické nedostatky nebo neopravené překlepy. Autor text nedoplnil 
žádnými přílohami. Grafická úroveň je pečlivá. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Rostislav Sikora předkládá k obhajobě bakalářskou diplomovou práci, která je původní.  Tématem využití 
sociálních sítí v rozhlasovém vysílání se dosud u nás v akademických pracích dosud nikdo nezabýval.Práce proto 
vytváří základ pro další studium této aktuální tematiky. Hodnotím ji jako kvalitní a přínosnou pro rozvoj oboru 
rozhlasové žurnalistiky. Z tohoto důvodu ji doporučuji přijmout k obhajobě a klasifikovat známkou výborně. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Zamyslete se nad tím, zda konvergence tradičních a nových médií, vč. využití sociálních sítí, nepřináší 

také nějaká rizika pro jejich uživatele, popř. pro média samotná.  
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! 
 


