
UNIVERZITA KARLOVA 
Fakulta sociálních věd 

Institut mezinárodních studií 
PROTOKOL O HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

(Posudek oponenta) 
 

Práci předložil(a) student(ka): Klára Marinovová 
Název práce: Rasismus a identita druhé generace afrokaribských migrantů ve Velké Británii. Kritická 
diskurzivní analýza vybraných textů britského roots reggae druhé poloviny 70. let 20. století. 
 
Oponoval (u externích oponentů uveďte též adresu a funkci v rámci instituce): PhDr. Barbora Menclová 
 
 
1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):  
Autorka se zabývá analýzou písňových textů hudebních skupin druhé generace karibských migrantů v reggae 
stylu, které vznikaly ve Velké Británii v letech 1976 až 1981. Jejím cílem je zjistit, zda se ve vybraných textech 
vyskytovala londýnská jamajská kreolština, a pokud ano, jakým způsobem přispívala k posílení kolektivní 
identity karibské menšiny či k její obranné reakci na asimilační a rasistické tendence britské společnosti.  
 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Autorka si zvolila velmi zajímavé a v českém prostředí okrajové téma tvorby reggae hudebních skupin druhé 

generace karibských migrantů ve Velké Británii, kterým reagovaly na asimilační snahy i rasismus většinové 
společnosti. Z práce a použitých zdrojů je patrné, že se autorka tématem dlouhodobě zabývá a má rozsáhlé 
znalosti včetně teoretických konceptů a metodologie. Adekvátně zvolená je i metoda kritické diskurzivní 
analýzy N. Fairclougha, kdy na několika úrovních, které jsou přehledně zpracovány, autorka zjišťuje 
přítomnost i význam kreolštiny ve vybraných textech. Dospívá sice k ne zcela tak překvapivému, ale 
podloženému závěru, že vybrané písně se i prostřednictvím kreolštiny vymezovaly vůči většinové společnosti.  
Jediným nedostatkem práce je poměrně nepřehledná struktura, kde např. až v polovině textu autorka 
informuje o cíli své práce. Práci by prospělo vyškrtání mnohých informací, které jsou občas až nadbytečné, 
případně jejich větší propojení s hlavním tématem.   

 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
  
Po formální stránce je práce velmi dobře zpracována. Rozsah je více než dostatečný včetně příloh, kde je možné 
dohledat i texty analyzovaných písní. Součástí je i bohatý poznámkový aparát. Jazykový projev je kultivovaný, 
drobným nedostatkem jsou jen některé gramatické chyby. 
 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
 
Celkově hodnotím práci jako velmi zdařilou. Autorka zvolila v českém prostředí netradiční, ale velmi zajímavé 

téma, které podrobila důkladné, ale přehledné analýze. Odkazový aparát i zasazení tématu do širšího kontextu 
svědčí o autorčině značné orientaci ve zkoumané problematice včetně teoretických konceptů. Stejně zdařile se 
jí podařilo vymezit a implementovat poměrně obtížnou metodu kritické diskurzivní analýzy, jejímž 
prostřednictvím dospěla k věrohodným a validním závěrům.  Svým výzkumem tak přispěla k obohacení 
současných poznatků o dané problematice, a to nejen v českém prostředí. Jediným nedostatkem je zvolená 
struktura práce, pečlivější členění kapitol a zejména informací v nich obsažených by ještě více zvýšilo už tak 
velmi dobrou kvalitu této práce. 

 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
 
Autorka popisuje situaci afro-karibských migrantů v britském prostředí v 70. letech minulého století, které 
srovnává s asijskou menšinou. Pokud se nemýlím, nezmiňuje ale vůbec postavení imigrantů z bývalých 



britských kolonií v Africe, u kterých lze také předpokládat, že v britském prostředí čelili jisté diskriminaci. 
Existuje pro to nějaké zdůvodnění?  
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
Doporučuji k obhajobě – B 
 
 (výborně A nebo B, velmi dobře C nebo D, dobře E, nevyhověl F):  
 
 
Datum: 10. 9. 2019        Podpis: 
 
 
 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 
 
 


