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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   
Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky X 

Autor/ka práce 
Příjmení a jméno: Petr Mareš 

Název práce: “Specifika rozhlasového vysílání pro posluchače ve věku adolescence a rané dospělosti” 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Karol Lovaš    

Pracoviště: katedra žurnalistiky     

1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
      

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

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

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

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 X

1.2 Technika práce X

1.3 Struktura práce X

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

Hodnocení známkou

3.1 Struktura práce 1

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1



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

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
      
Predložená bakalárska práca Petra Mareša spĺňa všetky štandardy kladené na tento druh 
práce. Zvlášť oceňujem “vlastný kvantitatívny prieskum medzi mladými poslucháčmi o ich 
nárokoch na rozhlasové vysielanie.” Autor precízne zmapoval vysielanie pre mladých 
poslucháčov od roku 1926 (vznik školského rozhlasu) až do roku 2006, kedy začalo svoje 
vysielanie Rádio Wave. V tomto ohľade je práca zvlášť kvalitná a podnetná pre pochopenie 
potrieb dnešného mladého poslucháča. Peter Mareš preukázal v práci schopnosť kritického 
myslenia v úzkom spojení s využitím potrebných odborných znalostí.  

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

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
výborně X  – velmi dobře  – dobře  – nedoporučuji k obhajobě  

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

Datum: 3. 6. 2017                                                                                              Podpis: 
……………………………….. 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 
nahrajte do SISu ve formátu PDF/A nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, 
která jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí 
být posudek bez podpisu! 

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 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)

1

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1

5.1 V čom vidíe prieniky medzi vysielaním pre mladých v prípade porovnania verejnoprávneho Českého 
rozhlasu (Rádio Wave) a Rádia Európa 2? A kde hľadať možné východiská pre udržanie mladého 
poslucháča u Českého rozhlasu? Píšete o dôležitosti využívania sociálnych sietí a podobne. Nie je 
jednou z ciest ako získať a udržať mladého poslucháča cielená orientácia na jeho potreby už od útleho 
detstva? Ako by ste v tomto smere hodnotili ponuku verejnoprávneho Českého rozhlasu? 

5.2      


