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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) 
Výsledná práce odpovídá tezím, příp. změny jsou vysvětleny.  
 
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 C 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu D 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů C 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
V některých pasážích by bylo lépe opírat se o více zdrojů, diplomant však prokazuje orientaci zejména 
v tématech hudební složky.  
 
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 B 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů D 
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.) 

B 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

D 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 
 



 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 Text obsahuje (zbytečně) některé jazykové chyby ("Charakteristika jednotlivích členové"), styl ne vždy 
odpovídá stylu odbornému. Jinak je dobře upraven a ilustrován množstvím příloh. Poznámkový aparát není 
využit.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Diplomant zpracovává zajímavé, původní, svým způsobem okrajové téma (alespoň pro mě), třebaže poslech 
tohoto stylu je dle uvedených údajů stále na vzestupu. Někdy práce působí nedotaženým charakterem (citace 
mála zdrojů v úvodních pasážích, částečná nepropojenost výkladu, jazykové chyby, spíše popisný než analytický 
ráz práce, při deskripci specifického slangu by mohl být využit pojem marketizace apod.), na druhou stranu 
oplývá text mnoha poučnými podrobnostmi, které prokazují zaujetí tématem a orientaci v něm, kapitoly o nových 
trendech v mkt komunikaci některých představitelů jsou vyloženě zajímavé. Autorovi se oproti prvním verzím 
textu více podařilo vyvážit  pozici mezi nadšencem a analytikem. Hlavní pasáž by bylo dle mého soudu možno 
ještě více "prodat", zvýrazit (specifika jazykového vyjádření apod.). Nejsem si jistá, zda diplomant dobře 
provazuje pasáž o obecných trendech v komunikaci rapu a hiphopu (velkých, zavedených jmen na hudební 
scéně) s konkrétní analýzou uskupení ODL. Jak spolu tyto dva světy tedy vlastně souvisí, či se liší? 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Jak souvisí zjištění o komunikaci ODL s obecnými trendy komunikace hiphopových a rapových zpěváků 

(Rytmus, PSH…)? V čem je jejich komunikace rapu/hiphopu společná/rozdílná?    
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum:                                                                                                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! 

 


