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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: Zaškolná Jana  
Název práce: Hudba a životní filozofie: Veganství na české hudební scéně 
 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Rosenfeldová Jana 

Pracoviště: IKSŽ 
 
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) 
 
Teze byly definovány spíše obecně, takže nedošlo k žádným výraznějším změnám.   
 
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 B 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat B 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
 
Autorka se ve své bakalářské práci věnuje roli českých hudebních interpretů v propagaci veganství. Teoretický 
rámec sice nestaví na nijak velkém množství odborných zdrojů, vzhledem k povaze tématu to ale v tomto 
případě považuji za akceptovatelné. Autorka navíc v teoretické části prokázala schopnost s vybranými zdroji 
kriticky pracovat. Metodologická část práce je zpracována důkladně, nicméně v některých ohledech je 
metodologie přece jen trochu nejasná - píše se zde o zkoumání nejen účtů na sociálních sítích interpretů, ale také 
o analýze jejich veřejných vystoupení nebo také mediálních výstupů, přičemž v samotné analýze je pak zřejmě 
čerpáno jen z instagramových účtů. Otázkou je také volba jen měsíčního období pro analýzu, navíc pokud 
zejména v případě Bena C. bylo pak potřeba analyzovat také stories a doplnit výzkum dotazníkem, jehož 
zařazení bych také zvážila. Jinak je ale analýza provedena poctivě a její výsledky prezentovány přehledně, 
včetně obsáhlé závěrečné diskuse.  
 
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 B 



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) 

A 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 
 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
Po formální stránce je bakalářská práce na velmi dobré úrovni. Stylisticky i jazykově splňuje nároky na odborný 
text. Struktura práce je přehledná, jen poznámkový aparát je využíván v podstatě jen k odkazům na literaturu.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
 
U této bakalářské práce oceňuji zejména volbu tématu - Jana Zaškolná si zvolila zajímavé a dosud ne příliš 
probádané téma, které dokázala zasadit do vhodného teoretického rámce. Případová studie byla provedena 
pečlivě a ačkoliv její závěry nejsou příliš silné, přináší práce zajímavý vhled do zkoumané problematiky. Práci 
navrhuji hodnotit stupněm B.     
 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Jsou v Česku ještě další interpreti, kteří se podílejí na propagaci vegantví? Pokud ano, proč jste si pro 

svou práci zvolila právě tyto dva? 
5.2 

     

 
 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ 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! 
 


