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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)

Práce odpovídá schválené tezi. Pouze s výjimkou ve struktuře práce. Během výzkumu se musela rozšířit 

teoretická část o několik konceptů, v důsledku čehož se změnila struktura textu. Považuji to ale za vhodné a 

přispívá to k logičnosti výkladu. Student Ondřej Teplý v průběhu výzkumu také bojoval s překážkami vzhledem 

k protipandemickým opatřením, proto musel s některými informátory mluvit pouze digitálně a v neposlední řadě 

se proměnil také výzkumný vzorek, jelikož se Teplý v několika případech setkal s neochotou informátorů - a 

odchylka je v metodologické části jasně odůvodněná.

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)

Hodnocení známkou

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu D

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A

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

Oceňuji především poctivý přístup autora ke zvolenému tématu. Ondřej Teplý věnoval diplomové práci 

odpovídající nasazení. Především při pravidelných konzultacích projevoval konstantní zájem o zvolené téma a 

obsáhnutí problematiky nezávislých tištěných časopisů v post-digitální éře v celé její šíři. Ondřej Teplý velmi 

dobře zvolil a vyhmátl slepé místo ve výzkumu a pokusil se definovat nezávislý časopis, který často na poli 

alternativních médií uniká jasným definicím. Za velmi cenná pokládám data a rozhovory s autorkami a autory ze

středoevropské časopisecké scény, do jejichž tvorby se často promítá společensko-politická situace v dané zemi. 

Teplý zde velice dobře vysvětluje význam tzv. "global niche", malonákladových časopisů které necílí pouze na 

domácí čtenáře, ale vycházejí v angličtině a propojují okrajovou komunitu bez ohledu na národní hranice. Jedná 

se o trend stále nabývající na síle, který je nutné podchytit a popsat. Podstata takových médií je limitovaná edice.

Médium se tu stává samo uměleckým dílem a bezmála "galerií", a přitom si editor počíná jako kurátor.



V samotné diplomové práci Ondřeje Teplého přesto shledávám výkyvy mezi teoretickou a empirickou částí, 

která vznikala v nedůstojném spěchu a Teplý nezvládl naplnit řádný harmonogram, respektive si ho rozvhrnout. 

V teoretické části jsou to nedostatky drobného rázu - jako místy epochální a nepodložené závěry, chybějící 

reference nebo někdy až příliš skicovité vysvětlení důležitých termínů - a jdou většinou na vrub nedostatku 

"akademických" zkušeností. Velmi oceňuji, že autor v duchu etnografických zásad pečlivě popisuje, jak vznikalo

vědění - odkrývá svůj vztah ke zkoumanému materiálu a dobře vysvětluje svoje mentální pochody. Ovšem ve 

výzkumné části se Teplému ne vždycky daří vzít představené teoretické koncepty, dobře a logicky je vztahovat 

k výzkumnému materiálu tak, aby se pod tíhou dat a argumentů staly na konci práce třeba něčím jiným a 

objevným. Ne aby jen potvrzovaly autorovo poznání vyčtené z - byť dobře zvolené a zpracované - literatury.

Závěrečné definice nezávislého časopisu a jeho role v post-digitální době jsou místy vágní a nedostatečně 

prokreslené: například není jasné, kde leží hranice mezi nezávislým (ale vlastně trochu komerčním) magazínem 

a nezávislým (punkovým) fanzinem. Nebo jak se post-digitální strategie liší od strategie jakéhokoliv jiného 

velkého profesionální média? Tvrzení, že například grafický design je důležitý pro nezávislý magazín, rozumím, 

ale stejně tak je (byť chaotický a doslova roztrhaný) grafický design důležitý pro punkový fanzin. Jen je jiné 

povahy. Nápovědu pro rozdíly v jednotlivých přístupech dává koncept kurátorátorství - někdy ale čtenář musí 

indicie až moc hledat. Dále autor až nekriticky přejímá koncept kreativního města od Richarda Floridy, o kterém 

se mluví jako o patronovi gentrifikace a "avokádového toastu". Teplý nezohledňuje, že informátoři a 

informátorky pravděpodobně pocházejí z druhé nebo třetí generace kreativní třídy, která už ze situace 

v kreativním městě jen netěží, ale také ji ohrožuje - vyřešilo by to, kdyby v analýze bylo lépe prokreslené třídní 

zázemí informátorů a informátorek.

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)

Hodnocení známkou

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů C

3.2 Zvládnutí terminologie oboru A

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu C

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)

E

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)

D

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava D

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

Závěry práce jsou i přes výše nastíněné nedostatky podložené relevantními argumenty i literaturou. Ovšem po 

formální stránce není práce dotažená. Autor často mění citační styly, v práci jsou četné překlepy, někdy se 

dokonce zničehonic zjeví celé části textu v angličtině, práce má výrazné stylistické nedostatky.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)

Přes všechny představené nedostatky považuji práci za přínosnou a to především pro domácí studium 

alternativních médií.Velmi si cením toho, že autora téma skutečně dlouhodobě zajímá a nejedná se pouze o 

utilitární příležitost k dokončení studia, což je pro mě jako vedoucího zásadnější než formální preciznost 

výsledného textu. Autor neměl mnoho příležitostí opřít se o tuzemskou literaturu a bohatě čerpal z té zahraniční, 

přitom projevil schopnost samostatného studia a inovativního hledačského přístupu. Přichází s novými koncepty,

jak uchopit současnou nezávislou časopiseckou produkci - která se pohybuje mezi komerčním galerijním 

prostředím a skutečně nezávislým undergroundem odmítajícím granty. Jedná se o bytostně heterogenní prostředí,

kde jeho aktéři zastávají mnoho často velmi protichůdných pozic, proto je každé obohacení konceptuálního 

slovníku vítaným příspěvkem stran snahám, jak tuto dynamiku zachytit.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:

5.1      

5.2      

5.3      

5.4      



6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND.

Komentář pro případnou shodu nad 5%:

6.1      

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

A      výborně

B      velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)

C      dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)

D      uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)

E      dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)

F    nedoporučuji k obhajobě

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

     

Datum: 1. 2. 2020                                                                Podpis: ………………………………..

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF, nebo jej zašlete sekretářce 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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