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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 schválených tezích autor deklaruje, že praktickou část bakalářské diplomové práce bude tvořit rozhlasová 

reportáž. Předkládaný výsledek ale charakterizuje jako pásmo.Žánrovou změnu zdůvodňuje na s. 7. Název práce 

také slibuje, že autor bude věnovat pozornost politickému utlačování novinářů na Blízkém východě. Námětů by 

jistě nalezl dost… Místo Blízkého východu ale uvádí jako příklad Ázerbajdžán, který ovšem není mezi země 

Blízkého východu řazen.   

 

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 B 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat B 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 

 

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

V seznamu literatury bych očekával publikaci, věnující se politickým  reáliím zemí, o kterých autor pojednává 

(Slovensko, Ázerbajdžán). 

 

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 C 

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) 

E 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 

 

 

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

Poznámkový aparát považuji za funkční a přiměřený charakteru i rozsahu teoretické části práce. Nezjistil jsem 

porušení citační normy. Kriticky ale musím zhodnotit její jazykovou a stylistickou úroveň . Obsahuje řadu 

gramatických  chyb (vč. chyby ve shodě podmětu s přísudkem s. 10) , neopravených překlepů a stylisticky 

nesrozumitelných formulací. Například již v anotaci autor uvádí: " Celou praktickou část zakončuji úvahou nad 

tím, zda je možné, že se tyto části mohou vrátit, ve které si beru na pomoc Pavlu Holcovou…".Také v praktické 

části se objevují nelogická vyjádření. Autor uvádí, že Lída Rakušanová požádala v květnu 1969 s manželem 

v Německu o politický azyl.V další větě sděluje, že o měsíc později se vzali…Nebo uvádí, že  "Česká republika 

se, co se politického tlaku vyvíjeného na novináře týče, nachází přibližně na půli cesty". Vzápětí konstatuje, že 

"Máme sice na triku jednu objednanou vraždu novinářky…". Grafická úprava je pečlivá. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Těžištěm bakalářské diplomové práce Lukáše Nechvátala je její praktická část. Je tvořena montáží různorodých 

příspěvků, vč. archivních nahrávek a rozhovorů, spojených průvodním slovem moderátora. Určité výhrady 

můžeme vyjádřit k technické úrovni jejího zpracování (zejména k  nerovnoměrné hlasitosti jednotlivých 

příspěvků, střihové technice), ale také k interpretaci textu moderátorem (grafické čtení, monotónní intonace, 

pauzy).  Celkově však lze konstatovat, že praktická část splnila stanovený cíl a mohla přivést vnímavé posluchače 

k zamyšlení nad současným stavem novinářské profese. Jsem přesvědčen, že autor získal při rozhlasovém 

zpracování zvoleného tématu  cenné zkušenosti, které mu pomohou v další rozhlasové publicistické tvorbě.  

 

 

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

5.1 Zamyslete se nad tím, jak byste postupoval při zpracování tohoto tématu na základě zkušeností, jež jste 

získal. 

5.2       

 

 

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

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 7. června 2018                                                                                          Podpis: 

……………………………….. 

 

 

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! 

 


