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Předmět a koncepce práce 

 

Předmětem práce Bc. Evy Zahornadské je teoreticko-empirická analýza a interpretace 

subkultury hipsterů. Motivem, který vedl autorku ke zpracování tématu bakalářské práce, byla 

mnohoznačnost a konceptuální nezakotvenost fenoménu hipster. V úvodu své práce autorka 

správně upozorňuje na to, že zkoumaná subkultura se z běžného pojetí subkultur do značné 

míry vymyká. Proto při vymezení pojmu hipster využívá zmnoženou perspektivu možných 

přístupů různých vědních disciplín. Zvláštní pozornost přitom věnuje definicím pojmu 

subkultura a následně sumarizaci různých pohledů na hipstery v průběhu posledních patnácti 

let. Nevyhýbá se přitom kritickým pohledům na pojem subkultury. V neposlední řadě 

kompetentně seznamuje čtenáře s výsledky odborné panelové diskuse a prezentuje průzkumy, 

které se komunitou hipsterů zabývaly. Ve své práci neopomíjí ani českou subkulturu hipsterů, 

s nimiž v souladu s cíli své práce realizovala několik rozhovorů. Hlavním cílem práce Evy 

Zahornadské je vytvoření modelu „typického hipstera“ a definice subkultury hipsterů. Mezi 

dílčí cíle práce patří vymezení této skupiny vůči mainstreamové kultuře a jiným subkulturám a 

zhodnotit, zda jde skutečně o typickou subkulturu. 

 Práci tvoří tři relativně samostatné části, ve kterých autorka z různých úhlů pohledu 

analyzuje a interpretuje fenomén hipsterů jako specifický typ subkultury. V první části práce, 

která tvoří logickou expozici zkoumaného tématu, definuje pojem subkultura v kontextu 

postmoderních přístupů a teorií. Ve druhé části práce analyzuje historické kořeny subkultury 

hipsterů a poté popisuje fenomén hipstera na základě konkrétních témat spojených s identifikací 

subkultur (věk a pohlaví, vzhled, hudební vkus, vzdělání, povolání a ekonomická situace, 

zájmy, bydliště, životní postoje a přesvědčení a subkulturní identita). Subkulturu hipsterů 



následně konfrontuje s negativní i pozitivní kritikou v masové společnosti. Poslední část práce 

tvoří výzkum, který byl proveden formou rozhovorů s příslušníky české subkultury hipsterů.  

Při zpracování tématu autorka vhodně využila široké spektrum pramenů zabývající se danou 

problematikou včetně zápisů z panelových diskusí, výsledků průzkumu americké společnosti 

nebo článků a eseje publicistického stylu. Za velmi cenná lze označit empirická data získaná 

prostřednictvím výzkumu, který byl autorkou proveden technikou polostrukturovaných 

rozhovorů s cílem potvrdit a specifikovat kategorii hipstera, předložit jeho definici a zasadit 

subkulturu hipsterů do českého prostředí.  

 

Otázka do diskuze 

 

Je skutečně hipstera jednodušší rozpoznat než definovat? 

 

Hodnocení práce 

 

 

Volba tématu:   1. Mimořádně aktuální 

2. Aktuální pro danou oblast 

    3. Užitečné a prospěšné 

     4. Standardní úroveň 

    5. Neobvyklé 

 

Cíl práce a jeho naplnění: 1. Vhodně zvolený cíl, který byl naplněn 

    2. Vhodně zvolený cíl, který byl částečně naplněn 

    3. Vhodně zvolený cíl, který nebyl naplněn 

    4. Nevhodně zvolený cíl 

 

Struktura práce:  1. Originální – zdařilá 

    2. Logická – systémová 

    3. Logická – tradiční 

    4. Pro dané téma tradiční 

    5. Pro dané téma nevhodná 

 

 



Práce s literaturou:  1. Vynikající, použity dosud neběžné prameny 

    2. Velmi dobrá, použity nejnovější dostupné prameny 

    3. Dobrá, běžně dostupné prameny 

    4. Slabá, zastaralé prameny 

 

Vybavení práce (data, tabulky, grafy, přílohy): 

    1. Mimořádné, funkční 

    2. Velmi dobré, funkční 

    3. Odpovídá nutnému doplnění textu 

    4. Nedostačující 

 

Přínosy bakalářské práce: 1. Originální, inspirativní názory 

    2. Ne zcela běžné názory 

    3. Vlastní názor argumentačně podpořený 

    4. Vlastní názor chybí 

 

Formální stránka:  1. Výborná 

    2. Velmi dobrá 

    3. Přijatelná 

    4. Nevyhovující 

 

 

Jazyková stránka:  1. Stylistika  a) výborná 

      b) velmi dobrá 

      c) dobrá 

      d) nevyhovující 

 

    2. Gramatika a) výborná 

      b) velmi dobrá 

      c) dobrá 

      d) nevyhovující 

 

 

  



Komplexní hodnocení: výborně 

 

Obecně je možné konstatovat, že práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. 

Autorka zpracovala relevantní kulturologické a antropologické téma a akcentovala téma, které 

je v naší literatuře z této perspektivy téměř nezpracované. Oceňuji nejen volbu tématu, ale také 

autorčinu snahu vymezit fenomén hipstera prostřednictvím vlastního empirického výzkumu a 

reprezentativní odborné literatury. Doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 20.5.2016                                            doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.   

 


