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1. OBSAH A CÍL PRÁCE: 

Předkládaná práce si klade za cíl popsat vliv tzv. Bobos (buržoazních bohémů) na současnou americkou 

společnost.  

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ : 

Jedná se o téma v česky psané literatuře nové a originální, což je potřeba vyzdvihnout. Práce s prameny je 

celkově odpovídající, ale v některých částech textu se autor spoléhá jen na jeden zdroj, takže text působí 

dojmem pouhého shrnutí cizích myšlenek bez podstatnějšího vlastního komentáře. Zvolená kvalitativní 

metodologie také není nejvhodnější na určování míry vlivu.  

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ : 

Text je bohužel poznamenán mnohými anglicismy a špatnou stylistikou. Jedná se pravděpodobně o důsledek 

hojného, byť naprosto ospravedlněného, používání anglicky psaných zdrojů. Některé věty vůbec nepůsobí 

česky a je nutné je přečíst vícekrát, aby se člověk dobral smyslu.  

  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE : 

Text zpracovává originální téma a přináší poměrně zajímavý vhled do anglicky psané literatury k tomuto 

problému. Celkově však práce působí trochu nesourodým dojmem. Bylo by vhodnější, aby se autor soustředil 

na jeden aspekt (např. pracovní trh a pracovní prostředí) a ten popsal více do hloubky. Takto je text bohužel 

často povrchní a přehledový.  

  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

Jak byste definoval rozdíl mezi okázalou spotřebou a etickou spotřebou? 

Pracovní prostředí tzv. kreativní třídy se za posledních několik desítek let velice změnilo, jak správně píšete. 

Jsou obdobné změny k vidění i na pracovištích „obyčejnějších“ profesí?  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

Práci doporučuji k obhajobě s výsledkem C (velmi dobře) s možností zlepšení známky v závislosti na obhajobě.  

 

Datum:  29.8.2018       Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


