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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií.

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována?

Práce zkoumá postavení žen Djek v maskulinním prostředí elektronické hudby. Autorka se zaměřuje
na české prostředí. V úvodní části práce autorka mapuje také historický vývoj elektronické hudby, 
představuje jednotlivé přístupy ke studiu subkultur, a poté se věnuje diskuzi již existujících studií a 
postavení žen v tomto prostředí. Práce je přehledně strukturovaná a jednotlivé části na sebe 
navazují. Cíl práce a výzkumné otázky jsou jasně formulovány. 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty?

Ano, autorka čerpá z relevantních domácích a zahraničních zdrojů. Na práci oceňuji skutečnost, že 
autorka srozumitelným a čtivým způsobem seznamuje nezasvěceného čtenáře s tímto prostředím, ve 
kterém se prokazatelně sama velmi dobře orientuje, a to i z hlediska teoretického. 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?

Text posuzované práce je založen na autorčině kvalitativním výzkumu. Autorka uskutečnila 9 polo-
strukturovaných  rozhovorů  s  českými  Djkami  a  kvalita  dat  je  dobrá.  Bylo  by  užitečné,  kdyby
autorka vysvětlila (str. 18), z jakého důvodu původně brala v potaz žánr elektronické hudby při
výběru respondentek. Je ocenitelné, že autorka reflektuje limity a možnostmi provedeného výzkumu
(autorka se v závěru zamýšlí nad dalšími směry výzkumu v prostředí české elektronické hudby).
Přesto, že k analýze místy přistupuje deskriptivně, v některých případech zdařile interpretuje vlastní
data v kontextu existující literatury. 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a?

Autorka předkládá řadu zajímavých zjištění a skrze pořízená data zprostředkovává čtenáři zajímavý
obraz toho, jak ženy DJky v maskulinním prostředí elektronické hudby nahlížejí své postavení a s 
tím spojené genderové stereotypy. Nicméně, mám několik drobných připomínek. 

Je škoda, že pro práci relevantní koncepty jako „subkulturní kapitál“, „nové kmeny“ se z 
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analytické části práce zcela vytratily. Dále, autorka tvrdí, že v českém, potažmo pražském kontextu, 
mají organizátoři hudebních akcí vyšší subkulturní kapitál než Djové. Není ale zřejmé, jak autorka 
k tomuto závěru dospěla, nebo odkud toto tvrzení převzala. Za další, není mi jasné následující 
tvrzení: „Aby se dívky mohly snažit o získání vyššího subkulturního kapitálu, musí přijmout, že mají
nižší postavení v subkulturní hierarchii.“ 

5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých?

Ano. 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?

Autorka jasně odkazuje na literaturu. Práce místy obsahuje drobné překlepy, dále v práci chybí 
poznámka pod čarou č. 10 (str. 10.). Nicméně, bakalářská práce je po jazykové a formální stránce 
kvalitní, což je zřejmé hned od první strany. Drobné překlepy tak neubírají práci na kvalitě. 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké).

Práce Kristýny Kremličkové je pěknou kvalitativní studií na zajímavé téma. Autorka se zabývala 
genderovými stereotypy a pozicí žen v maskulinním světě subkultury elektronické taneční hudby. V 
práci by bylo zajímavé uvést, jak dotázané Djky slaďují např. osobní život s Djskou činností, nebo 
jaká je jejich profese mimo Djský svět. Práci ubrala na kvalitě skutečnost, že autorka v analýze 
opomíjí pojmy jako subkulturní kapitál a „nové kmeny“, kterým věnovala pouze krátkou zmínku na 
konci práce a v závěru. Celkově hodnotím bakalářskou práci Kristýny Kremličkové jako kvalitní, 
čtivou a psanou s pečlivostí. Vzhledem k výše uvedenému práci hodnotím jako velmi dobrou. 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.

1) V čem konkrétně spočívá úloha „mentorek“? Můžeme je najít také na české scéně?
2) Je v rámci zkoumané subkultury preferovaná určitá forma femininity?
3) Nakolik je schopnost ovládat více žánrů (drum‘n‘bass, EDM, techno a house, atp.) pro ženy 
DJky relevantní z hlediska obohacování jejich subkulturního kapitálu? 

Celkové hodnocení práce: B - velmi dobré 
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