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

1.1

Cíl práce

X

1.2

Technika práce

X

1.3

Struktura práce

X

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

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
Hodnocení písmenem
2.1

Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu

A

2.2

Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat

A

2.3

Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu

A

2.4

Logičnost výkladu, podloženost závěrů

A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
Hodnocení písmenem
3.1

Struktura práce

A

3.2

Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů

A

3.3

Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. 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.)

A

3.4

Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)

A

3.5

Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

A

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.)

Předložená práce studentky Čtvrtlíkové je po stránce obsahové i formální vysoce kvalitní
bakalářská práce, což odpovídá jejímu celkovému studijnímu nasazení. Čtvrtlíková předkládá
ucelený pohled na vývoj a současnost Českého rozhlasu Plus. Zvlášť oceňuji bohatou
přílohovou část. Její práce může být podnětným zdrojem například pro mladé elévy, kteří mají
zájem o rozhlasovou práci a potřebují se seznámit s fungováním ČRo a jeho jednotlivými
okruhy. Doporučuji, aby se v případě magisterského studia studentka dále věnovala
rozpracování i jiných vybraných okruhů veřejnoprávného rozhlasu a zužitkovala při tom své
konkrétní praktické zkušenosti z rozhlasové práce v tomto médiu. Studentce za její precizní
práci navrhuji hodnocení: “A”.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
5.2

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

A (výborně)
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: 11. 6. 2018

Podpis: Karol Lovaš

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek
nahrajte do SISu ve formátu PDF 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!

