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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) 

Práce se od schválených tezí liší ve struktuře, částečně i metodě. Zároveň se však neliší v cíli, tedy komplexním 

zmapování mediální reflexe výrazné a kontroverzní osobnosti kulturní scény. Proto si nemyslím, že by odchýlení 

od tezí bylo na škodu.     

 

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 C 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat B 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů C 

 

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

Při čtení práce jsem měl neustále na paměti, že jde o práci bakalářskou a nikoliv diplomovou. To proto, že svým 

rozsahem se práce diplomové blíží, a také proto, že práce je velmi přímočaře vystavěná na životě a následně 

popisu české mediální reflexe M. Mansona. Absentuje hlubší teoretické zázemí a ukotvení problému - např. 

celebrity, frnoménu kontroverze, provokace apod.  

Proto i literatura se týká téměř výlučně Mansona (zarážející je, že hlavním zdrojem je jeho vlastní, byť originálně 

pojatá, monografie), kterou autor samozřejmě pochopil a ve svém textu účelně využil. Logičnost výkladu je dána 

jeho značnou strukturní jednoduchostí.  

 

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 B 

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 

B 



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 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B 

 

 

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

Všechny formální náležitosti jsou splněny, ať už přiměřenost poznámkového aparátu (není jen potřeba neustále 

duplikovat celou citaci, ale stačí "ibid" apod.), nebo stylistická a jazyková úroveň, která je standardní.  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Jsem pocitově nikoliv vedoucím práce, ale jejím oponentem. Původně jsem kolegovi Maškovi podepsal teze jako 

garant, když nemohl najít na IKSŽ nikoho vhodnějšího, a pak jsme si tak nějak "zůstali". Jistě to nebylo 

z ostychu vůči mě, že by mě student nechtěl příliš rušit tématem, které mi není moc blízké, ale spíše z naprostého 

nezvládnutí časových a organizačních možností studenta jsem práci v podstatě až teď četl poprvé. Téměř jsem se 

k ní nemohl vyjádřit, student mi uprostřed července poslal kus a pak ji hned odevzdal jako celek. Takže skutečně 

nemám na práci žádnou zásluhu.  

Přitom Maškův risk se podle mého vydařil. Odevzdal konzistentní práci, která zkoumá jednu postavu pop-kultury 

(to by mě asi Manson nerad slyšel) a v dotazníkovém šetření s ní vlastně pracuje jako se samostatným kulturním 

fenoménem. Upozorňuje na klíčové okamžiky jeho života, ale bohužel z nich nic nevyvozuje (ano, je to stále 

bakalářská práce). Je to jako jedno velké A, které by čekalo na své B.  

Co Manson představuje? Co to znamená být opozicí vůči kulturnímu establishmentu? Je nutné jít cestou 

naprostého extrému? Má Mansnonova hudební produkce také své kvality nebo je to všechno jen protest a efekt, 

byť vyrvaný z podstaty jeho osobnosti? Jakou roli v tom hrají drogy? Je jeho produkce opravdu uměním? Není to 

jen showbusiness naruby? Otázek, které mne napadaly, bylo spoustu a odpovědi na ně tato práce nepřináši. 

Prezentuje popisně Mansona jako výstřední svéráznou osobnost, pravděpodobně s vlastním názorem, která 

zažívá vzlety a pády, musí se vyrovnávat s tím, že pravděpodobně jeho činnost inspiruje jiné lidi k brutálním 

činům (prokázalo se to? nebo ne?) a široce odpovězený dotazník přinesl poměrně zajímavé odpovědi na to, jak 

jej tvůrce vnímá česká veřejnost.  

Na to, že jsem kolegu Maška považoval spíše za fiktivního studenta, si oddychám, že jde o práci relevantní 

bakalářskému stupni.   

 

 

 

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)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 31. 8. 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! 

 


