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Název práce: Analýza českých hudebních žebříčků, 2006-2020: Diverzita, průnik,
časová prodleva a koncentrace

Pracoviště práce: Katedra sociologie (21-KSOC)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí práce: Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
Oponent(i): doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.

Datum obhajoby: 21.06.2021 Místo obhajoby: Praha
Termín: řádný

Průběh obhajoby: Předseda komise přivítal studentku a seznámil ji s průběhem
obhajoby. Studentka představila téma a analyzovaný materiál, uvedla
stěžejní výzkumnou otázku a teoretická východiska (Peterson a
Berger, 1975) a na ně navazující díla. Přiblížila analyzovaná data
(hudební žebříky) a jejich podobu i způsob vytvoření analyzovaného
datasetu. Dále seznámila komisi s dílčími výzkumnými otázkami a
výsledky, ke kterým při odpovědi na ně došla.
Dr. Richter shrnula posudek vedoucího práce, který považuje práci
za velmi kvalitní a vhodnou k odborné publikaci. Oceňuje
samostatnost zpracování, vhled do problematiky a samotnou volbu
tématu. K diskusi předkládá, nakolik jsou oba srovnávané žebříčky
srovnatelné. Oponent prárce považuje práci rovněž za velmi zdařilou.
Ocenil vysokou analytickou úroveň a použít R, ale i vytvoření
analyzovaného datasetu, k čemuž i směřuje své dotazy ohledně
možnosti analyzovat taková data a otázky spojené s jejich vznikem
(generování algoritmy a umělou inteligencí apod.).
Studentka upřesnila převod stažení na poslechy v otázce
srovnatelnosti žebříčků a rozvedla různé přístupy ke konstrukci
žebříčků a metodologické problémy s nimi spojené.
Diskuse se vedla o realitě, kterou žebříčky reflektují a jak (algoritmy,
práce uživatelů apod.). Vedoucí práce přišel v průběhu obhajoby a v
jejím závěru doplnil dotaz k trhu s hudebními nosiči. Autorka
prezentovala graf příjmů na trhu a doplnila vysvětlení.
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Klasifikace obhajoby: výborně (1)
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