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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) 

- 

 

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 C 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji D 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli E 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru F 

 

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

2.1 Práci by prospěla větší opora ve zvolených metodách, ale také ve zkoumané otázce genderové vyváženosti, 

která je zde zcela bez odborné opory. Pasáž o masové kultuře a subkulturách by zasloužila vhodnější zdroje.  

2.2 Autorka si zjevně dokázala dobře nastudovat literaturu spojenou s dějinami hiphopu v USA; literatura 

spojená s uchopením pojmu "kultura" není zvolena dobře (vztahovat MacDonaldovu představu o masové kultuře 

z roku 1953 na současnou dobu není nejšťastnější). Zcela nedostatečně je pak uchopena literatura k metodologii, 

z níž autorka nepoužívá žádné koncepty (viz níže 2.4). 

2.3 Práce je pouhou deskripcí zkoumaného materiálu. Pokud jde o deklarované metody, kritická analýza 

diskurzu není využita vůbec (autorka nepoužívá žádné termíny a postupy a nijak nenaznačuje, v čem podle ní 

tato analýza spočívá) a kvantitativní obsahová analýza použita je, ovšem nevhodně (malý vzorek, 

nezohledňování kontextu); nedostatky kvantitativní analýzy připouští v závěru i sama autorka (s. 65). Práce 

postrádá i vlastní kritický úsudek a je pouhou deskripcí. 

2.4 Na teoretické úrovni je výběr metod v pořádku: kritická analýza diskurzu je velmi vhodná, kvantitativní 

obsahová analýza též možná. Autorka však tyto metody neaplikuje, resp. v případě kvantitativní analýzy jen 

velmi problematicky (viz 2.3). Např. na s. 40 píše: "Postup používaný při obsahové analýze je vysoce 

strukturovaný. Postupuje tzv. „shora dolů“ a má již předem definované kategorie." - žádné struktury ani 

kategorie však neuvádí a nevyužívá... Kromě toho zde jsou i další nedostatky v metodě, např. neobjasněné 

porovnávání roků 2017 a 2020 - např. porovnávání současnosti s 90. léty by dávalo větší smysl (což připouští 



sama autorka na s. 64). Problémy jsou i ve výběru materiálu (autorka sama v závěru uvádí, že jeden ze tří zdrojů 

není přínosný - viz s. 65); údajný nedostatek českých zdrojů by možná mohly vyplnit zdroje slovenské. 

2.5 Autorka v závěru konstatuje omezenost svých zjištění, což by bylo v pořádku, kdyby (1.) práce měla alespoň 

základní přínos nad rámec popisu obsahu několika článků a (2.) kdyby se těmto problémům nedalo předejít.  

 

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  E 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru E 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 

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 A 

 

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

3.1 Analytická část má čistě deskripnivní povahu (viz shrnutí níže) a zcela postrádá argumentační linii, která by 

popsané jednotlivosti spojovala. Práce navíc obsahuje velké množství nepodložených tvrzení. 

3.2 Autorka ve většině oblastí, do nichž v práci vstupuje (studium subkultur, gender studies, kritická analýza 

diskurzu a kvantitativní obsahová analýza), terminologii vlastně ani neuvádí. Představuje ji u subkultur, ovšem 

ne zrovna šťastně (viz 2.2), a u diskurzu, kde je to ovšem velmi povrchní (viz 2.4). V rámci vlastní analýzy pak 

nepoužívá prakticky žádné odborné termíny. 

3.3 - 

3.4 1) Autorka nikde(!) neodkazuje na konkrétní strany; zpětné dohledání je tedy prakticky nemožné. 2) Většina 

odkazů v textu je umístěna na konci odstavce, což implikuje, že se odkaz vztahuje k celému odstavci (resp. 

k pasáži od předchozího odkazu), což se mi v některých případech nezdá zcela pravdivé. Autorka někdy takto 

uvádí na konci odstavce více zdrojů, což by mělo znamenat, že oba říkají totéž, čímž si také nejsem v některých 

případech jist. 3) V jednom případě (s. 35) je odstavec zakončen přímou citací a za ní jsou uvedeny dva zdroje, 

aniž by bylo jasné, ke kterému se citace váže. 4) Autorka prakticky nevyužívá přímé citace (kromě citací 

zkoumaného materiálu), což v kombinaci s předchozími skutečnostmi práci se zdroji značně zamlžuje. 5) 

Elektronické zdroje neobsahují datum citování zdroje. 6) Pasáže použité ze studie J. Smolíka jsou v mnoha 

případech prezentovány jako nepřímé citace, přestože Urkund ukázal, že jsou převzaty doslovně. 

3.5 Práce má velmi špatnou jazykovou úroveň (hrubky, interpunkce, shoda podmětu s přísudkem, kalky, chybné 

skloňování, vedlejší věta jako samostatná věta, místy silně neakademický jazyk). Na několika (2-3) místech 

z těchto důvodů nemáme jistotu, co přesně se autorka snaží říci. 

3.6 -  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

1) Základní cíle práce jsou smysluplné. (Hlavní otázka po obsahové, vizuální a jazykové stránce zkoumaných 

médií je příliš vágní, neboť není dáno, co v těchto rozměrech zkoumat, ale dvě vedlejší výzkumné otázky, tj. po 

prezentaci rappera a rapperky a po genderové vyváženosti, jsou konkrétní a vhodné k výzkumu.) 

2) Zamýšlené metody jsou víceméně v pořádku: kritická analýza diskurzu se hodí velmi, u kvantitativní 

obsahové analýzy však bylo možné předvídat, že v tomto rozsahu (a při daném nastavení) nebude příliš přínosná. 

V praxi však kritická analýza diskurzu nebyla aplikována a místo ní nacházíme jen popis obsahu článků bez 

jakéhokoli kritického uchopení. Zobecnění a kontextualizace se omezují jen na vztah k dějinám hiphopu a k 

typům rapperů. Kvantitativní analýza provedena byla, ale velmi nešťastně (viz níže 2.2.2). 

2.1) V rámci vlastní analýzy autorka občas mluví o jazyku ("expresivní", "slang", "anglicismy"), ale 

v metodologické části nepředesílá, jaké stránky jazyka bude zkoumat a za jakým účelem (tj. jak se budou podílet 

na zodpovězení výzkumných otázek). Jasné to není ani z analýzy samotné. Stejné je to u vizuálních prvků. 

2.2) Teoretická část je nedostatečná:  

2.2.1) Pasáž o subkulturách a o mediální kultuře je nedostatečná a používání zdroje z 50. let (MacDonald) je 

nevhodné. K základnímu nastínění tématu subkultur existuje přehršel zdrojů.  

2.2.2) Zcela bez zastoupení v teoretické části je otázka genderové vyváženosti (kromě konstatování, že hiphop je 

převážně mužský). Autorka neuvádí vztah genderové nevyváženosti ke kvantitativnímu měření. (Za vyváženost 



patrně považuje stav 50:50, ale pokud jde o dominantně mužský styl, jak tvrdí, a mezi 100 nejslavnějšími 

rappery je např. jen 10 žen, pak pořad, kde zaznívá 30 % písní od ženských rapperek, ženám dává - z tohoto úhlu 

pohledu - vlastně více prostoru, i když je to pod 50 %.) Otázky tohoto typu vůbec nejsou zohledňovány a ve 

vlastní analýze autorka vychází z pouhého počítání mužských vs. ženských jmen, aniž by zohledňovala širší 

kontext (např. fakt, že pořad, který dával nejvíce důrazu na ženy-rapperky, moderovala žena). Problematičnost 

kvantitativní analýzy konstatuje sama autorka v závěrech (s. 65).  

2.2.3) Kritická analýza diskurzu není aplikována: Autorka vysvětluje pojem diskurz a uvádí několik jmen 

z tohoto oboru, ale nepředstavuje žádné koncepty z této oblasti, které by chtěla použít k zodpovězení 

výzkumných otázek. Ve vlastní analýze to také nečiní.  

2.2.4) Je třeba přiznat, že se autorka poměrně dobře orientuje v dějinách hiphopu v USA. (Je otázka, zda je 

nezbytná samostatná kapitola, neboť by z těchto znalostí stačilo patrně používat jen to, co je relevantní pro 

interpretaci a kontextualizaci jednotlivých analyzovaných obsahů.) Použité zdroje jsou však převážně populární, 

nikoli akademické (přestože autorka uvádí, že hiphop je již dlouho součástí akademických výzkumů, s. 3).  

3) Výběr vzorku není šťastný. Je velká otázka, zdali odpadnutí jednoho významného zdroje (BBaRák) nebylo 

možné nahradit jiným, např. ze slovenské scény. Je otázka, zda zařazovat blog, nebo raději jen média, která mají 

jistou míru oficiálnosti. 

4) Hlavní nedostatky vlastní analýzy byly popsány v bodu 2. Kromě toho je velkým problémem i čistě 

deskriptivní povaha analýzy, kdy autorka - kromě problematické kvantifikace - nenabízí kritický náhled,  

kontextualizaci či zobecnění.  

5) Po formální stránce je nutné říct, že způsob používání citací je velmi nevhodný, neboť nevíme, který odkaz se 

vztahuje k čemu přesně, a neuvádění stran prakticky znemožňuje jakoukoli zpětnou ověřitelnost odkazů. Pokud 

jde o jazyk, některé pasáže jsou psané tak, že není zcela jasné, co přesně se autorka snažila říci. 

 

Shrnutí: Autorka přišla s projektem, který byl na úrovni tezí nastaven dobře. V práci prokázala značnou znalost 

dějin hiphopu v USA a ČR a v závěru dala najevo, že si je vědoma určitých limitů plynoucích ze zvolených 

metod (a způsobu jejich aplikace). Na druhou stranu, nebyla schopna témata uchopit akademicky (hiphop, 

genderová vyváženost, subkultury) a aplikovat metody. Analýza však postrádá i kritické uchopení a je pouhou 

deskripcí. Formální nedostatky v práci s odkazy jsou výrazné a jazyk místy zamlžuje i význam. Z uvedených 

důvodů si nejsem jist, zda lze říci, že "výkon splňuje minimální požadavky" (stupeň E) magisterské diplomové 

práce. 

 

 

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

5.1 V čem podle Vašeho názoru spočívá kritická analýza diskurzu podle N. Fairclougha a jak a kde jste ji 

v analýze aplikovala? 

5.2 Jaký důvod měla komparace let 2017 a 2020? 

5.3 V souvislosti s prezentací rappera a rapperky mluvíte v teoretické části o několika typech rapperů a 

částečně také o přesexualizovaných vs. decentnějších rapperkách. Nepřemýšlela jste o tom, že by 

součástí závěrů mohla být i Vaše vlastní kategorizace, případně revize těchto? Narazila jste na případy, 

které nezapadaly do žádné z kategorií? 

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 

Viz shrnutí. 

 

 

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 sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


