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Typ posudku („kliknutím“ zak�ížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor/ka práce 

P�íjmení a jméno: �ížková Veronika   
Název práce: �eská alternativní kultura v období normalizace a její obraz v dobových médiích v letech 1983-
1987  
Autor/ka posudku 
     P�íjmení a jméno: Bedna�ík Petr  

Pracovišt�: katedra mediálních studií IKSŽ  
 
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      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁ� (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, p�ípadn� konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka konkretizovala ve srovnání s tezemi sledované období. Upravila p�vodn� navrhovanou strukturu práce. 
Mezi sledovaná periodika vhodn� doplnila Melodii a Tvorbu.  
 
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 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 
2.4 Logi�nost výkladu, podloženost záv�r� 3 
 
KOMENTÁ� (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, p�ípadn� konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka pracovala s tituly odborné literatury, které se týkají obecn� období normalizace i konkrétn� oblasti 
oficiální i alternativní kultury. Tyto publikace vhodn� ve své práci využila. Poda�ilo se jí tak popsat situaci 
alternativní kultury ve sledovaném období a ukázat kontext, v n�mž vznikaly novinové texty, které ve své práci 
sledovala. Literaturu by p�ípadn� bylo možné rozší�it o memoárovou literaturu osobností alternativní kultury a  
tituly, které vyšly o jednotlivých hudebnících a hudebních skupinách.  
Autorka prostudovala vybraná periodika a nalezla zde texty, na nichž poukázala, jakým zp�sobem oficiální 
média nahlížela na alternativní kulturu. Její výklad je logický a zasazený do historického kontextu.  
 
 
 
   
 
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 2 
3.2 Funk�nost a p�im��enost poznámkového aparátu a odkaz� 3 
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) 

3 

3.5 Oprávn�nost a vhodnost p�íloh, grafická úprava práce 3 
 
KOMENTÁ� (slovní hodnocení podoby výsledné práce, p�ípadn� konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce je logická a p�ehledná. Text má velmi pe�liv� provedený poznámkový aparát. P�ípadn� by jej asi 
mohla autorka rozší�it o n�které biografické poznámky k um�leckém osobnostem, které jsou v textu zmi�ovány. 
V textu je p�esn� odkazováno na periodika i odbornou literaturu. Práce má velmi solidní jazykovou úrove�. Jen 
ob�as není vždy jednotné psaní velkých písmen (Rudé právo, Jasná páka). Vhodnou p�ílohou jsou kopie text� 
z novin.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ� HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, p�vodnost zpracování tématu apod.)  
Domnívám se, že autorka napsala zajímavou bakalá�skou práci. Ukázala, jakým zp�sobem oficiální média 
informovala o alternativní kultu�e. Logicky se soust�edila na oblast hudby, které byla v médiích v�nována v�tší 
pozornost než jiným oblastem alternativní kultury. Autorka zachytila, jakým zp�sobem se v t�chto textech 
snažili auto�i propagandisticky p�sobit na �tená�e. Postihla, jaké byly využívány manipulativní techniky. 
Zárove� mi p�ijde jako p�ínosné, že autorka také poukázala na posun v pohledu médií v pr�b�hu 80. let. Autorka 
zobrazila, jak se lišila situace první poloviny a druhé poloviny 80. let, kdy d�íve kritizované osobnosti a skupiny 
dostávaly prostor v oficiálních médiích. P�ipomenula i paradox, kdy se ro�ník Rockfestu konal v Paláci kultury - 
symbolu normaliza�ního období. Autorka také ale ukázala, jak by bylo zkreslené se domnívat, že oblast 
alternativní kultury bylo téma, kterému se média v 80. letech výrazn� v�novala, proto i po�et nalezených text� 
byl menší, než autorka patrn� na za�átku o�ekávala. Toto zjišt�ní pak ovlivnilo možnosti její vlastní analýzy 
text�.       
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM�TY, K NIMŽ SE P�I OBHAJOB� DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD�IT: 
5.1       
5.2       
 
 
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! 
 


