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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)  
Posudek vedoucí/ho práce   Posudek oponenta/ky  

Autor/ka práce
Příjmení a jméno:   Adámek Petr    

Název práce:    Sexuální obsah současných hudebních videoklipů  
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno:    Vedral Jan  
Pracoviště:      

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)
   Autor se v celé práci drží schválených tezí a jednoduché obsahové analýzy. Drobné odchýlení (sloučení cíle a
metodiky s úvodem, přidání kapitoly o hudebním průmyslu) v práci dostatečně zdůvodňuje.    

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)

Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 4 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu  2
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů  2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
  Autor pracuje s literaturou minimálně, chybí mu přesné citace a poznámkový aparát. Vzhledem k nedostatečné
délce práce mohl být teoretický základ rozšířen třeba o výklad role hudby a hudebního průmyslu v rámci 
populární kultury, technologický vliv na podobu klipů, či mytologii klipů. Autor ve své práci zcela vynechává 
historii a podobu českých videoklipů, srovnání v nich přítomné sexuality se zahraniční produkcí se přitom 
nabízí, stejně jako komparace sexuálního obsahu klipů během několika let. 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)

Hodnocení známkou
3.1 Struktura práce 2 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů  5
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)

4 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)

1 



3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Přestože ze stylistického a jazykového hlediska je práce napsaná dobře a autor přesně sleduje vytýčený cíl, 
uvedeným rozsahem (50226 znaků) neodpovídá požadavkům. Problematická je i práce s literaturou, citace 
odkazují jen obecně na seznam literatury a chybí poznámkový aparát.     

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
  Autor prokázal schopnost přistoupit ke zvolenému tématu s odstupem, dobře definuje výzkumné otázky i 
kategorie pro kódování. Naplňuje tak cíl, který si stanovil v tezích práce. Měl však více pracovat s literaturou a 
vzhledem k nedostatečné délce práce zkusit výsledky výzkumu zařadit do širšího kontextu. Přes formální 
nedostatky navrhuji hodnotit známkou tři.     

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1   Je u českých klipů také tak silně přítomna sexualita?   
5.2      

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

     

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry!


