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Kritéria hodnocení práce 
Stupeň 
hodnocení (1 - 4) 

Vymezení cíle práce a jeho naplnění 2 
Náročnost tématu na teoretické znalosti 3 
Náročnost tématu na praktické dovednosti 1 
Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 1 
Hloubka a správnost provedené analýzy 2 
Práce s prameny a literaturou 3 
Logická stavba a členění práce 2 
Jazyková a terminologická úroveň 3 
Formální úprava a náležitosti práce 2 
Vlastní přínos studenta 1 
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1 
 
Dílčí připomínky a návrhy 
V práci postrádám výraznější teoretická východiska průzkumu – teoretické ujasnění 
pojmů preference, hudební zájmy, bližší psychologické vymezení zkoumaného 
věkového období apod. V bibliografii chybí základní u nás dostupná hudebně 
sociologická literatura  (Bek, Karbusický, Kotek, Mužík a další). Zvláště doporučuji 
pozornosti práci MUŽÍK, P. Hudba v životě adolescentů Hudební preference v 
souvislostech. (Disertační práce.) Univerzita Paleckého v Olomouci. Pedagogická 
fakulta. Praha, 2009, která je dostupná na internetu 
http://theses.cz/id/ghh4qd/Dis_prace_Muzik.pdf a studentce by posloužila v hlubší 
orientaci v problému. Další připomínky uvádím v otázkách pro diskusi. 
 
 
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky 
Práce je založena na empirickém průzkumu hudebních zdrojů, které adolescenti 
v oblasti svých hudebních zájmů a preferencí využívají, a vlivů sociokulturního okolí 
na úroveň jejich poslechových aktivit. Téma práce je hudebně sociologické, jak výše 
uvádím, postrádám výraznější teoretický rámec problému. Co se týče vlastního 
výzkumu, studentka zvládla jeho organizaci a interpretaci výsledků, drobné 
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nesrovnalosti jsou v samotné výzkumné zprávě (viz níže). Z hlediska formálního je 
práce na požadované úrovni (jen drobnost – za číslem hlavní kapitoly se nepíše 
tečka, naopak za bibliografickou citací ano), vyskytují se zde občasné jazykové či 
stylistické nepřesnosti (např. zvážit, zda se studentka bude vyjadřovat v singuláru či 
plurálu – str. 14).   
 
 
 
Otázky pro diskuzi 
 
- objasnit nesrovnalost v termínech živě reprodukovaná a živě interpretovaná 

hudba 
- objasnit pojem hudební preference a hudební zájem 
- jaký je rozdíl mezi metodologií a metodikou výzkumu? 
- přesně formulovat pracovní hypotézy 
- zvážit, zda kapitolka metodologie a realizace výzkumu se obsahově 

nepřekrývá 
- vysvětlit, proč na str.  23 je u vyhodnocení počtu dívek a chlapců ve 

zkoumaném vzorku jiný typ grafu než např. na str. 15 a 19? 
 
 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
Navržená výsledná známka: velmi dobře 
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