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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) 
Ve srovnání se schválenou tezí autorka rozšířila výzkumný cíl v teoretické části práce o kapitoly 1.2 Vliv médií 
na děti a 1.3 Ochrana dětí zákonem. Tuto úpravu původního plánu považuji za funkční a přínosnou pro celou 
koncepci bakalářské práce. Technika i struktura práce odpovídají tezi. 
 
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) 
Autorka využila k řešení diplomového úkolu relevantní domácí literaturu. Prokázala, že je schopná aplikovat 
získané popznatky ke zpracování vlastního odborného textu. Práce má logickou strukturu, závěry, k nimž autorka 
dospěla, 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 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

  

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 má logickou strukturu. Autorka postupovala od obecných teoretických poznatků týkajících se základních 
charakteristik dětí jako sociální skupiny a jednotlivých etap vývoje rozhlasového vysílání pro dětské posluchače 
až k popisu současného  programu veřejnoprávního rozhlasu pro děti. Zvláštní pozornost věnovala Rádiu Junior. 
Poznámkový aparát hodnotím jako přiměřený, nezjistil jsem porušení příslušné citační normy. Práce má velmi 
dobrou jazykovou úroveň, nemusím vytýkat gramatické chyby nebo stylistické nedostatky. Grafická úprava je 
pečlivá, práce je bez příloh. Drobnou připomínku mám ke konstatování autorky, že jednotlivé díly cyklu Otvírání 
studánek, ABC docela malých doktorů a Zlatá zebra měly stopáž dvacet minut (s. 31). Šlo o pořady pro děti 
mladšího školního věku, které by pro ně byly s tak dlouhou stopáží  příliš náročné. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Rozhlasové vysílání pro posluchače mladších věkových kategorií zaznamenává v současné době po letech 
stagnace výrazný rozvoj. Souhlasím s autorkou, že : ... veřejnoprávní média mají o dětské posluchače a diváky 
zájem a v budoucnu se jim plánují věnovat více než nyní." ( s. 51). Proto je potěšující, že se o tematiku 
rozhlasového vysílání pro děti začínají zajímat také studenti bakalářského studia. Ditta Kotoučová předkládá 
práci, která se pro další zájemce může stát výchozím studijním zdrojem. Hodnotím ji jako kvalitní, a to jak 
v části teoretické, tak v části věnované konkrétnímu přehledu a popisu současného "dětského " vysílání Českého 
rozhlasu. 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 má současné vysílání veřejnoprávního rozhlasu také nějaké slabiny. 
5.2 Co soudíte o nespisovné mluvě  
 
 
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! 
 


