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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) 
Výsledná podoba práce v zásadě odpovídá schváleným tezím. 
 
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 1 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Eliška Morochovičová zpracovala kvalitní a svědomitě pojtou práci. V teoretickém úvodu prokázala hluboký 
vhled do vývoje kulturálních studií (v této oblasti musela text výrazně krátit) a pojetí fenoménu populární kultury 
v tomto oboru. Oceňuji kapitolu na specifičtější téma vztahu mainstreamu a alternativy, kde zdařile demaskovala 
pozici přisuzovanou rocku jako výsledek opět jen ideologie svého druhu a vyložila vztah mainstreamu a 
alternativy nikoli morálně a normativně jako hierarchii ale strukturalisticky jako vzájemně na sobě závislé jevy 
(str. 25).´ 
Výzkum podrobně popisuje vlastnosti, které jsou typické pro prezenaci alternativního proudu v mainstreamových 
médiích (Mf Dnes, Aktuálně.cz a Elle) a vice versa (Živel, web Rádia Wave a A2). Pro účely výzkumu autorka 
musela rozhodnout, co bude považovat za alternativní produkci a co za mainstream, což vyřešila odvážně, ale 
funkčně za použití odkazu na postup aplikovaným Suchmanem ve 40. letech. V rámci výzumu došlo k poněkud 
disproporčnímu potlačení deskripce na úkor skutečné kvalitativní analýzy. Výsledky jsou však zajímavé 
(ideologická identita média není tak důležitá, rozhodující je postavení iterpreta na hudební scéně a úspěch 
v médiích v UK a USA) a dobře propojené s teoretickým úvodem.   
 
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 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  2 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.)  

1 

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

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka pracuje s úctyhodným množstvím odborné literatury v angličtině. Stylistická úroveň je odpovídající 
odborné práci a neobjevuje se přehnané množství gramatických chyb. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm velmi dobře. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Jak vysvětlit, že kolem rocku se vytvořila speciální "rocková ideologie" a kolem jiných žánrů ne? 
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


