
UNIVERZITA KARLOVA 
Fakulta sociálních věd 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)  
Posudek vedoucí/ho práce   Posudek oponenta/ky  

Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Natálie Bartlová 

Název práce: Analýza současných rockových časopisů v České republice 
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: Mgr. Pavel Turek Ph.D.
Pracoviště:      

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 odpovídá schválené tezi. Odchyluje se od ní pouze v tom, že místo časopisu
 Rock’n’All byl do výběru tří analyzovaných tuzemských časopisů zařazen časopis Full Moon.
Tato volba byla ryze praktická a v zásadě nevyhnutelná, jelikož časopis Rock’n’All v průběhu
roku 2018 zkrachoval a bylo nutné za něj najít náhradu. Zařazení časopisu Full Moonu 
pokládám ovšem ve výsledku pokládám za lepší řešení než původní plán. Z mého pohledu 
trojici výborně doplňuje a vnáší do hry faktory a témata, která by dosluhující Rock’n’All 
nenabízel.

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 A 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat B 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů B

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

Práce Analýza současných rockových časopisů v České republice přináší dobře zpracovaný 
historický kontext mapující specifický vývoj hudební žurnalistiky v československém 
prostředí. Ačkoli toho o hudební publicistice nebylo napsáno mnoho, autorka pracuje a dobře 
zachází s vhodnou literaturou. Sleduje tendence před- i polistopadové a také se dotýká toho, 



jak se na trhu hudebními periodiky podepsala digitalizace, která se dotkla hudebního i 
mediálního průmyslu. 

Velmi poctivě a pečlivě je pak vypracovaná praktická část, kdy autorka analyzuje kolik 
obsahu se v konkrétních vybraných časopisech věnuje dění na tuzemské hudební scéně. 
Stanovuje se jasné výzkumné otázky, díky nimž dochází k přehledným výsledkům, které 
čitelně vypovídají o povaze konkrétního titulu a jeho napojení na tuzemské hudební dění. Též 
bych chtěl vyzdvihnout, že autorka rozumí specifikům hudební žurnalistiky, která má přece 
jenom jiná formální pravidla. Pracuje s uvolněnějším jazykem, má i své vlastní dělení na 
žánry případně pojetí toho, kde vede hranice mezi seriózností a bulvárem. Tato znalost se 
promítá do dobře formulovaných výzkumných otázek.  

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 A
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A
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.)

A

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) 

Práce z mého pohledu velmi organicky propojuje část výzkumu, kde se soustředí na obsah a 
pracuje s čísly, s částí, v níž dojde na rozhovory s šéfredaktory jednotlivých titulů. Ukazuje se 
tu, jak se redakční politika přímo zhmotňuje v obsahu a manifestuje na stránkách časopisů. 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce,  její  silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Na práci s titulem Analýza současných rockových časopisů v České republice oceňuji 
především precizní přístup autorky ke kvantitativní obsahové analýze a soustředěnost, s níž ji 
provádí. Zároveň si cením toho, jaké téma si vybrala. Už samotná skutečnost, že během roku 
zkrachoval jeden z časopisů, který měl být předmětem zkoumání, ukazuje, jak nestabilní je 
prostředí hudebních médií. 

Všechny vybrané časopisy mají společné to, že jsou víceméně mladé, všechny vznikly po 
roce 2010 a vznikaly tedy už s vědomím toho, že se musí prosadit v digitálním prostředí. 
Nenavazují na tradici devadesátých let a nemohou se opřít o čtenářskou obec budovanou v té 
době. Právě sázka na to, jestli se české scéně bude na stránkách věnovat, či ji upozadí, se 
ukazuje jako jeden z možných faktorů toho, zda daný titul přežije. Dalo by se očekávat, že 
lokální časopisy budou vnímat sepjetí s lokálními událostmi. 

Analyzovaný obsah i rozhovory s šéfredaktory ovšem zobrazují obě cesty, Fakker se 
lokálním kapelám téměř vyhýbá, Full Moon naopak vrůstá do scény - pod jeho hlavičkou se 
organizují koncerty, vydávají alba - a to vše se odráží i na jeho stránkách. Mimo jiné i toto 
pokládám za přínos práce, která obře postihuje, jak se místní hudební časopisy vztahují k 
místnímu hudebnímu dění. I z toho důvodu ji hodnotím velmi kladně a doporučuji k 
obhajobě. 



5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1      
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: 25.5.2019                                                                                          Podpis: Pavel Turek

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!
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