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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) 

Cíl, technika i struktura práce odpovídají schváleným tezím. Ačkoli co se týče techniky, byla využita spíše 

kvalitativní analýza (kterou autorka neplánovala), než kvantitativní (i když ta je v menší míře zastoupena také). 

 

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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Po obsahové stránce není práci takřka co vytknout. 

Literatura zvolená k tématu práce je dostačující a relevantní, autorka s ní umí dobře pracovat, ačkoli tím, že se 

v tématu sama velmi dobře orientuje a práce s odkazy je místy poněkud nesystematická, lze někdy těžko 

odhadnout, co je parafráze z publikace a co autorčina vlastní myšlenka (k nedostatkům při odkazování viz další 

bod hodnocení). Zvolenou techniku (kvantitativní a především kvalitativní analýzu) zvládla autorka bez 

problémů, analýza vybraných periodik je pečlivá, vhodně doprovázená vlastním komentářem a hodnocením toho, 

jak o punku dobová média informovala (tedy nejen parafrázováním obsahů jednotlivých článků). Z textu celé 

práce je znát především autorčina velká obeznámenost a zaujetí tématem, což práci jedině prospívá.  

Co se týče využitých zdrojů, v závěrečném seznamu by měli být uvedeni také dva respondenti, které autorka 

využila - pochopila jsem, že chtěli zůstat v anonymitě, ale mezi zdroji by mělo být alespoň uvedeno využití 

osobních rozhovorů.  

 

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 1 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 



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.) 

3 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Obsahově skvělé práci bohužel škodí formální nedostatky a další chyby, zejména gramatické. Problematické je 

především odkazování. Ve většině případů není u odkazů na publikace uvedena strana, u odkazování na 

periodika pak chybí hned několik náležitostí: ročník (nikoli rok), datum vydání, strany, na nichž se články 

nachází, a autoři článků (ti jsou, avšak jen výjimečně, uvedeni přímo v textu - John, Rejžek, Krýzl), u odkazu na 

online zdroj (např. str. 11) musí být uvedeno, kdy z něj bylo citováno. Když se autorka na str. 28 zmiňuje 

v odstavci o několika článcích z Melodie, nelze dát do odkazu pouze "Melodie, 1980-1981" - články musí být 

pro čtenáře práce snadno dohledatelné. Poněkud nesystematické je odkazování v teoretické části, kdy místy není 

jasné, která část textu je odkazována.   

Práce také bohužel neprošla závěrečnými jazykovými korekturami. V celé práci se objevují chybějící či 

přebývající mezery, chybně malá/velká písmena, sem tam překlepy, jen výjimečně však chybná shoda podmětu 

s přísudkem (str. 23).  

Výkladu odborného textu by také prospělo upřesnění některých informací - na str. 17 se bez vysvětlení objevují 

zkratky ČÚTI a FÚTI. Několikrát je pak v práci uvedeno např: "po zvolení Gorbačova generálním tajemníkem" 

(str. 30) či hůře "nastupuje Gorbačov a jeho perestrojka" (str. 32) - není však nikdy zmíněno kam nastoupil, čeho 

se stal generálním tajemníkem apod. Na str. 32 píše autorka o tom, že ve spojení s incidentem, který se udál na 

jistém koncertě, proběhl poslední záchvěv anti-punkové propagandy - o jaký incident šlo, ale vysvětleno není. 

Jako velké mínus považuji také neuvedení faktu, kdo analyzovaná periodika vydával. Například u Jihočeské 

pravdy či Zápodočeské pravdy je jak v odkazech pod čarou, tak v závěrečném seznamu zdrojů uveden pouze 

název a poté "krajský deník" (navíc bez uvedení ročníku, čísla apod.) - je však nezbytné zmínit, že to byly deníky 

krajských výborů KSČ. Obdobná informace, tedy vydavatel, chybí u všech analyzovaných periodik, přitom to, 

kdo periodika vydával, mohlo rovněž souviset s tím, jak v nich bylo o punku informováno.  

Od všech jmenovaných nedostatků práce je však nutné oddělit jazyk a styl psaní. Autorka píše velmi dobře, s 

lehkostí, s bohatým využitím slovních obratů, přirovnání, zajímavým, místy publicistickým stylem, nikoli však 

nevhodným pro odbornou práci. 

Co se týče příloh, zařazení vybraných fotografií z analyzovaných periodik je vhodné a pro čtenáře zajímavé, 

grafická úprava práce je však na mnoha místech narušena větou ukončenou v půlce na jednom řádku, a 

pokračováním na dalším -  zřejmě ne vinou autorky, ale špatným formátováním.  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

I přes některé (formální) nedostatky práce, hodnotím bakalářskou práci zejména pro styl psaní a orientaci v 

tématu jako nadprůměrnou a navrhuji známku výborně. 

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1       

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! 

 


