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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: oponent 

Autor/ka práce: Vojtěch Krátký 

Název práce: Spojuje nás Drum and Bass: Charakteristiky posluchačů Drum and Bass ve vztahu k 

tomuto žánru 

 

Vedoucí práce: Mgr. Anna Oravcová 

Oponent: Mgr. David Mitrenga 

Navržené hodnocení: dobře 

 

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

strukturována? 

 

Cíl práce je sice jasně formulován, ale navrhoval bych jinou konstrukci výzkumné otázky. Otázka je 

formulována „sebenaplňujícím“ se způsobem a trochu kruhem. Autor totiž vztahuje výzkum 

posluchačů DnB právě k tomuto hudebnímu žánru, a ne k jiným vnějším faktorům a 

charakteristikám, které by mohly být pro výzkumné téma zajímavější a sociologicky relevantnější.  

 

Autor tak možná získal více zkreslené závěry, které ovlivnila právě formulace výzkumné otázky 

kruhem. K tomuto bodu přikládám autorovi na konci doplňující otázku. Podle mého názoru se díky 

tomu autor dostává k definici posluchačů, kteří vnímají hudbu hlavně jako zábavu nebo prostředek 

seberealizace. 

 

Bakalářská práce je vhodně strukturována a je vidět, že se autor snaží téma relevantně teoreticky 

zakotvit. Autor věnoval podle mého názoru ale zbytečně moc prostoru historii a vývoji DnB a 

dalších elektronických stylů na úkor provázání teorie se závěry výzkumu. Práci by prospělo více 

diskutovat závěry s teorií než exkurze do historie EDM. 

 

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

texty? 

 

V tomto bodě je práce v pořádku. Autor čerpá z relevantní literatury i cizojazyčných zdrojů. Uvítal 

bych, namísto méně podstatných popisných částí, se více zabývat teoriemi hudebních 

(post)subkultur. 

 

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

jejich analýzy?  

 

Metodologie je slabší v tom, že se příliš nezabývá samotnou analýzou rozhovorů. V práci není 

žádná zmínka o kódování nebo o tom, jak autor rozhovory analyzoval. 

 

Doporučil bych příště zahrnout do výběru respondentů také ženy – posluchačky nebo DJky. Na 
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české DnB scéně byla v historii třeba zajímavým ženským elementem DJka IM Cyber. Autor 

nezahrnul do vzorku 6 mužů ani jednu ženu z „časových důvodů“. 

 

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

 

Autor v úvodu prezentuje opodstatněné sociální koncepty a teorie, ale v závěru a diskusi závěrů mi 

chybí důslednější propojení teorie a empirické části.  

 

Závěry výzkumu jsou možná jen „intuitivní“, protože v práci chybí konkrétní popis analýzy 

samotných rozhovorů, na kterých autor své závěry staví. Autor uvádí: 

 

„Respondenti pocházejí z různých socioekonomických pozadí, zaujímají různé profesní pozice. Oproti 

prvotnímu pozorování Drum and Bass dle Hallové [2016], která vypozorovala, že DnB poslouchají 

zejména muži bílé pleti a z dělnické třídy, se toto nedá říct o současném Drum and Bass v českých 

podmínkách.“ 

 

Když se podívám na tabulku s definicí respondentů, získávám opačný dojem. Čtyři ze šesti 

respondentů můžeme zařadit k dělnickým profesím či „nižší“ společenské vrstvě. Autor kvalitativně 

analyzoval rozhovory 6 mužů – respondentů, takže nemůže dojít k obecnému závěru, který výše 

tvrdí. 

 

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

převzatých? 

 

Práce se snaží odlišovat vlastní myšlenky od myšlenek jiných autorů. 

  

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

 

Autor odkazuje na cizí autory a díla většinou správně. Místy měl text horší stylistiku. Práce by 

uvítala ještě korekturu a stylistické úpravy některých „narychlo“ psaných pasáží, aby byla pro 

čtenáře přívětivější. Autor také zavádí nová slova (zpodobizují…) nebo používá pojem „oplývající“, 

který by se dal nahradit vhodnějším slovem. 

 

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

jaké). 

 

Autor zmiňuje, že závěry výzkumu budou postaveny také na zúčastněném pozorování. Domnívám 

se, že jeho perspektiva insidera šla vytěžit více. Závěry z terénního pozorování jsou pak spíše 

dekorativní ve stylu „jak také potvrdilo pozorování“. 

 

Závěry analýzy bych doporučil, namísto prostého shrnutí, kdy autor převypráví to, co v každé 

kapitole empirické části napíše, více propojit s teoretickou částí, ve které má autor i relevantní 

koncepty a teorie.  

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Jedním z hlavních zjištění práce je skutečnost, že kolem hudebního žánru DnB nevznikají 

subkultury, respektive, že posluchači tohoto žánru netvoří subkulturu se společným hodnotovým 
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systémem, životním stylem a společně sdílenými charakteristikami. 

 

Proč se autor domnívá, že vztahovat jeho výzkumný záměr najít „charakteristiky posluchačů Drum 

and Bass“ v relaci „ve vztahu k tomuto žánru“ bylo správnou výzkumnou strategií v kontextu jeho 

výzkumných otázek? 

 

Nebylo by například vhodnější zkoumat problematiku možných subkultur kolem DnB scény jinak? 

Formulovat třeba otázku v kontrastu k ideologickým preferencím respondentů a jejich případnému 

odmítání mainstreamového hodnotového systému?  

 

Nenašli bychom pak uvnitř DnB scény přece jen příklady „subkultur“ a projevů „post-tribálních“ 

komunit? 

 

V případě úspěšné obhajoby se přikláním k hodnocení chvalitebně. 

 

Celkové hodnocení práce: dobře 

 

 

 

 

 

Datum: 6. 6. 2019          Podpis: 
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