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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) 

Diplomantka uvádí v tezích jako metodu výzkumu kvantitativní obsahovou analýzu, kterou nicméně vhodně 

doplňuje (či spíše zaměňuje) o obsahovou analýzu za užití kvalitativních přístupů. Nicméně v užití těchto metod 

není důsledná, jak zmíním dále v textu. 

 

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 3 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 

 

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

Diplomantka napsala zajímavou, informačně hodnotnou a čtivě podanou práci, která se zabývá dosud nepříliš 

zpracovávaným tématem obrazu punku v normalizačním tisku. Paradoxně je však klad tohoto textu rovněž jeho 

záporem. Právě – byť velmi kvalitně a profesionálně odvedený – publicistický styl v práci akademického typu 

zneviditelňuje a byť nezáměrně zatajuje některé informační zdroje. Některá tvrzení, podaná jako samozřejmá, 

ovšem nepodložená zdrojem, jsou tak na hranici možného označení za plagiátorství (např. informace o tom, že 

byly jižní Čechy nejkonzervativnější a nejrepresivnější oblastí někdejšího Československa na str. 31). 

Problematická je práce rovněž po stránce metodologické. Diplomantka představuje metodu kvantitativní 

obsahové analýzy, kterou nicméně systematicky neužívá, aplikace kvalitativní obsahové analýzy je proto 

nedotažená, chybí bližší vysvětlení postupu a užití metody. 

 

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 3 



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.) 

3.4 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 1 

 

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

Práce je obsažná, stylisticky dobře zpracovaná a zároveň vhodně strukturovaná, nicméně dvě výše uvedené 

hlavní výtky jí zásadním způsobem škodí. V této podobě by byl text výborným příspěvkem do odborné 

publikace, zabývající se historií hudební publicistiky ve vztahu k politické situaci v zemi, nicméně mu chybí 

parametry, požadované po akademické práci. 

V textu se výjimečně objevují překlepy či gramatické chyby, rušivé je zejména uvádění názvů českých kapel dle 

norem anglického jazyka (všechna slova začínají velkým písmenem, např. Mladé Rozlety, Na Šrot – str. 16). 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Byť práci hodnotím jako velmi zdařilou a přínosnou, na základě výše uvedených výtek a nedodržení požadavků 

kladených na bakalářskou diplomovou práci navrhuji hodnocení stupněm velmi dobře. 

 

 

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! 

 


