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Лінгвокультурний простір української альтернативної музики
(музика незалежної України)
Diplomantka krátce představila svou práci: načtrla hlavní otázky,
kterými se ve své práci zabývala (předpoklady a podhoubí vzniku
alternativní hudby na Ukrajině – obecné směry a tendence ve světě;
formování a postavení alternativní hudby v Sovětském svazu;
specifická situace na Ukrajině; popis hudebních skupin a platforem,
na nichž se prezentují; jazyková analýza písňových textů – různá
kritéria hodnocení). 
Školitelka práce doc. Tetiana Sverdan zhodnotila v první řadě
aktuálnost tématu, které není na Ukrajině dosud předmětem zájmu
odborníků, za druhé kladně ocenila množství faktografického
materiálu, který autorka práce shromáždila, a vytvořila tak solidní
základ pro další výzkum. Za třetí upozornila na některé nedostatky
práce (určitá chaotičnost, rezervy v stylistické podobě práce a
především nedostatečná jazyková analýza jednotlivých písňových
textů apod.). Oponentka Tereza Chlaňová doplnila školitelku, kladné
hodnocení bylo v podstatě totožné, v případě nedostatků byla
zdůrazněna absence jasně vyznačeného tématu, chybějící definice
pojmů a především nedostatečné metodologické ukotvení ve třetí
části práce.   
Po přednesení posudku Maria Sherstiuk reagovala na výhrady
školitelky a oponentky, pokusila se vysvětlit nedostatky. Do diskuze
se zapojili členové komise V. Čermák, S. Tumis, M. Giger s
doplňujícími otázkami týkajícími se jak obecnějších
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kulturologických otázek, tak otázek jazykových i komparatistických. 
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