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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 se liší od schválených tezí ve struktuře a ve výzkumném vzorku. Studentka musela proměnit výzkumný 

vzorek, jelikož jí v důsledku vládních protipandemických opatření nebylo umožněno dostat se k archivním 

vydáním časopisu Bbarak. V důsledku toho se pozměnil i záměr práce, kde Mrázková již nesledovala cestu 

českého hip hopu od subkultury do mainstreamu, ale snažila se detailně prozkoumat proměny v identitě rapperek 

a rapperů (díky tomu bylo nutné pozměnit i strukturu). Proměňující se reprezentace sledovala na příkladu 

současných médií zabývajících se rapovou kulturou. Obě změny považuji za vhodné.  

 

 

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 D 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji D 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli D 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru D 

 

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

Na diplomové práci Marie Mrázkové oceňuji solidně zpracovanou historii hip hopu v zahraničním i tuzemském 

kontextu (v tom domácím se navíc studentka potýkala s nedostatkem literatury, ale přesto si poradila). Studentka 

dobře v historické části popisuje, jak hiphopová subkultura neodmyslitelně rostla s různými typy médií.  

 

Mrázková shrnuje vývoj subkulturních studií pomocí teorií Chicagské a Birminghamské školy, i když by přehled 

mohl být podrobnější a především dialektičtější. Za zásadní nedostatek považuji, že se studentce nedaří 

konceptualizovat hiphopovou subkulturu jako takovou (přestože je literatura nebo akademické články k tématu 

dostupné). V tomto ohledu by bylo vhodné lépe vytěžit práci Tricii Rose, kterou autorka v textu (nedostatečně) 

používá, ale také snažit se dohledat zdroje odpovídající aktuální (t)rapové kulutře. Dále chybí teorie ke 

genderovým nerovnostem v rámci hiphopové kultury.  

 



Shledávám značné výkyvy mezi teoretickou a empirickou části, jelikož studentka nedostatečně aplikuje a 

vytěžuje teoretické koncepty a historický kontext při (kritické diskurzivní) analýze zvolených médií. Nedaří se jí 

na základě dat důveryhodně zkonstruovat, co je tedy tím současným diskurzem - může to být nedostatkem 

relevantních dat ve výzkuzmném vzorku (ve zvoleném časovém období), nebo autorčiným nedostatečným 

(před)porozuměním nebo povšechnými znalostmi současné rapové kultury. Analýza je tak pouhým popisem a 

výčtem článků, což především poukazuje na nedostatečné vytěžení možností zvolených metodologických 

nástrojů. Mrázková tak zároveň neuspokojivě naplňuje potenciál tématu diplomové práce. 

 

 

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  D 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru D 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu E 

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) 

E 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava D 

 

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

Závěry práce jsou podložené relevantní literaturou. Studentka v teoretické části shrnuje relevantní koncepty, ale 

neumí je smysluplně využít při analýze. Citační norma není shodná s citačním stylem APA, ke kterému text 

tenduje. Výsledný text působí fragmentárně, nesouvisle, chybí důsledná korektura.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Studentka Marie Mrázková v předložené diplomové práci solidně zpracovala historii hip hopu, podala přehled 

hiphopových médií a přehled subkulturních teorií (ovšem nepodařilo se jí to nejdůležitější, konstruovat 

hiphop/rap/trap jako subkulturu a využít k těmto účelům současné koncepty). Částečná teoretická nasycenost se 

neprojevila při analýze zvolených médií (znovu podotýkám, že na vině může být nedostatek relevantních dat ve 

zvoleném období), která je pouhou deskripcí. Přestože Mrázková nevyužila plný potenciál tématu i zvolené 

metodologie, projevila uspokojivou/dostatečnou schopnost napsat text odpovídající parametrům diplomové 

práce. Přes výše nastíněné výtky práci doporučuji k obhajobě. 

  

 

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: 15. 6. 2021                                                                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.    

 


