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Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor/ka práce 
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Pracovišt�:       
 
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zak�ížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 
schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zd�vodn�né a je 
vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zd�vodn�né, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od  
tezí, odchýlení 
není v práci 
zd�vodn�né a není 
vhodné 

Neodpovídá 
schváleným tezím 

1.1 Cíl práce  x    
1.2 Technika práce  x    
1.3 Struktura práce  x    
 
KOMENTÁ� (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, p�ípadn� konkrétní popis hlavních výtek) 
Oproti tezím autorka zm�nila název, zúžila záb�r práce a ur�ila si její metodu. Tu v tezích v�bec nezmínila, v 
pasáži o zm�nách ji ovšem nejasn� zam��uje za cíl (str. 4). Zmate�ným dojmem p�sobí i deklarovaná zm�na 
zkoumaného období,  ve skute�nosti je totiž  p�edm�tem zkoumání stejný �asový úsek už d�íve vymezený v 
tezích. Z práce není zcela jasné, pro� se autorka nakonec rozhodla zabývat z nehudebních kulturních obsah� 
pouze divadlem a výtvarným um�ním a ne t�eba literaturou. Vzhledem k malému prostoru, které jim ve 
výsledku mohla v�novat, by bylo vhodn�jší tyto oblasti vypustit úpln� a spíše rozší�it po�et zkoumaných 
periodik. Razantn�jší zm�ny by prosp�ly i struktu�e práce. V její první p�lce autorka vesm�s shrnuje historické 
skute�nosti a dobový kontext, k samotné analýze text� p�istupuje až od strany 34. Vzájemn� p�itom dobový 
kontext a texty jen minimáln� propojuje v argumenta�ní celek. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vypl�ujte �íslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedine�né a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ješt� akceptovatelné – tém�� nevyhovující  –  zcela nedostate�né) 

  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 5 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 4 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 4 
2.4 Logi�nost výkladu, podloženost záv�r� 5 
 
KOMENTÁ� (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, p�ípadn� konkrétní popis hlavních výtek) 
P�es zna�ný rozsah práce nep�ináší ve vybrané oblasti zkoumání mnoho nového a trpí neujasn�ností cíle. V 
první p�lce jde jen o kompilát známých historických údaj�, p�i�emž jejich zna�ná �ást p�ímo nesouvisí s médii a 
jen parafrázuje historické publikace a �lánky. V p�ípad� internetové encyklopedie rocku Bigbít navíc nap�íklad u 
vymezení Nové vlny a punku i chybn� interpretuje její obsah a vztah punku a nové vlny odbývá floskulí 
(„hudební historici �i publicisté se v�tšinou shodují“, str. 25). Autorka se nevyhla stylisticky nesrozumitelným 
obrat�m a pasážím (úvod kapitoly na str. 15,) a ob�as si proti�e�í (str. 27). V�bec nepracuje se zahrani�ní 
literaturou, která by jí mohla jednak pomoc s orientací v souvislostech hudebního vývoje, za�adit tuzemská 



specifika lépe do sv�tového kontextu (nap�. vágní tvrzení, že se punk vymezuje proti komer�ním moderním 
styl�m jako disco a pop na str. 26). Nedostate�n� definuje pojem alternativní a oficiální a krom Josefa Alana 
úpln� pomíjí autory, kte�í se populární kulturou a alternativními (sub)kulturami zabývali teoreticky, jako je 
Stuart Hall a Tonny Jefferson  (Resistenca Through Rituals) �i Dick Hedbige (Subcultures). Chybí i základní 
teoretické vymezení pojmu ideologie. Celou tuto inspirativní oblast bádání, jíž se v jiných kontextech zabývala 
britská kulturální studia, autorka pouze shrnuje tvrzením: „Je logické, že se ve�ejnost – pod tlakem utužující se 
normalizace – stala publikem vyprahlým po alternativ�“. K meritu práce - samotné analýze text� ve vybraných 
oficiálních médiích potom p�istupuje až v polovin� textu. Zde už pom�rn� p�ehledn� kategorizuje hlavní 
tendence mediálních obsah� totalitních médií (str.34-35). I zde by práci ale prosp�lo využití konkrétních 
analytických metod, jako je nap�íklad ideologický �tverec Teuna Van Dijka, které by namísto jednotlivostí 
pomohly lépe pochopit a popsat diskurs kultury v oficiálních médiích za totality. Teoretická nep�ipravenost a 
nedostate�né propojení dobového kontextu s obsahem analýzy totiž autorku vedou i k nepodloženým záv�r�m o 
hudebním vývoji, intencích totalitního režimu a ú�incích mediálních obsah�, které tak mají spíš charakter 
domn�nek. 
      
 
3. HODNOCENÍ KONE�NÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vypl�ujte �íslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedine�né a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ješt� akceptovatelné – tém�� nevyhovující  –  zcela nedostate�né) 

  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce 5 
3.2 Funk�nost a p�im��enost poznámkového aparátu a odkaz� 4 
3.3 Dodržení cita�ní normy (pokud se v textu opakovan� objevují pasáže p�ejaté 

bez udání zdroje, hodno�te stupn�m 7. Pokud v textu zjistíte p�ejaté pasáže 
vydávané neoprávn�n� autorem za vlastní zjišt�ní, nedoporu�te práci 
k obhajob� a ve „zd�vodn�ní v p�ípad� nedoporu�ení“ navrhn�te, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární �ízení.) 

2 

3.4 Jazyková a stylistická úrove� práce (pokud je opakovan� porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodno�te stupn�m 7) 

4 

3.5 Oprávn�nost a vhodnost p�íloh, grafická úprava práce 4 
 
KOMENTÁ� (slovní hodnocení podoby výsledné práce, p�ípadn� konkrétní popis hlavních výtek)  
 Problematická struktura práce neumož�uje autorce aplikovat historická poznání p�ímo p�i analýze text�. 
Spolehla se zejména na historickou literaturu a slovníková hesla. V literatu�e chybí teoretické texty zabývající se 
populární a alternativní kulturou. Jazyková úrove� práce je ale dobrá, p�eklepy minimální. N�kolikrát se ovšem 
zbyte�n� opakuje (nap�. o existenci Hudebních rozhled� autorka píše na str. 28 a to samé znovu o stranu dále v 
rámci stejné kapitoly. Navíc opakuje již z vý�tu kulturních periodik v úvodu práce). Ilustrující p�ílohy v podob� 
n�kolika zkoumaných �lánk� jsou v této podob� bohužel jen t�žko �itelné. 
     
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ� HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, p�vodnost zpracování tématu apod.)  
   Autorka si už v tezích dala vzhledem k povaze a rozsahu bakalá�ské práce p�íliš ambiciózní cíl vytvo�it 
ucelený pohled na alternativní kulturu v druhé polovin� normalizace. P�estože p�edm�t bádání nakonec oproti 
tezím zúžila, zna�nou �ást práce tvo�í namísto aplikace konkrétních poznatk� zbytné výpisky z titul� 
zabývajících se historií a záv�ry, k nimž dochází (zejména v oblasti mediálních ú�ink�) nejsou dostate�n� 
teoreticky podložené. Samotná analýza text� nazna�uje možné zajímavé výsledky, ale na prostoru, který jí 
autorka ve struktu�e práce v�novala, bohužel nešla více do hloubky. P�ínosem práce je ur�it� zjišt�ní, že 
štvavým materiál�m proti mladé kultu�e se oficiální média nev�novala tolik, jak autorka p�vodn� p�edpokládala. 
   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM�TY, K NIMŽ SE P�I OBHAJOB� DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD�IT: 

5.1   Jaká byla tuzemská specifika mediálního obrazu alternativní kultury a kultury hlavního proudu?       
5.2   Jaká byla metodologie vaší analýzy obsah� a s jakými kokrétními nástroji jste p�i ní pracovala? 

     
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zak�ížkujte vybrané hodnocení)  



  
výborn�  –  velmi dob�e  –  dob�e  –  nedoporu�uji k obhajob�  
 
ZD	VODN
NÍ V P�ÍPAD
 NEDOPORU�ENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskn�te, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu p�íslušné katedry! 
 


