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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) 

Vztah schválených tezí a výsledné práce se odvíjí od nedostatku materiálu k analýze, který autor při tvorbě tezí 

předpokládal. Ne všechna odchýlení jsou však zdůvodněna a ne všechna považuji za vhodná. Není zdůvodněno, 

proč bylo upuštěno od rozhovoru, který mohl být zajímavým doplněním práce. Z titulů, které autor plánoval 

analyzovat (Vokno, Revolver Revue, Host…), není zahrnut žádný. Není zmíněno ani to, jak probíhal výběr 

analyzovaných textů a není popsána metodologie. Odchýlení od tezí, co se týče struktury práce, autor vysvěluje, 

výsledná struktura však není pro odbornou práci vhodná - celá praktická část nezahrnuje žádné podkapitoly a je 

tak nepřehledná.  

 

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 2 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 

 

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

Co se týče obsahu práce, ovlivňují se zde navzájem dva aspekty. V první řadě je v textu práce znát, že je autor 

s tématem dobře obeznámen, tématu rozumí a umí jej srozumitelně a dobrým stylem podat. Na druhou stranu je 

na práci znát uspěchanost, se kterou byla zřejmě psána - to se pak promítá nejen na chaotičnosti výkladu, ale také 

na několika faktických chybách. Celá úvodní  kapitola "Historický a mediální kontext" je velmi zjednodušená a 

nepřesná: str. 4 - Varšavská smlouva nebyla zrušena v r. 1999, ale již v roce 1991. Nepřesná je i věta na str. 4 

"Role tajemníka ÚV KSČ po Alexandru Dubčekovi připadá Gustávu Husákovi, který byl o dva roky později 

zvolen do funkce generálního tajemníka KSČ". Gustáv (navíc opakovaně psán jako Gustav) Husák byl v roce 

1969 zvolen PRVNÍM tajemníkem ÚV KSČ a od r. 1971 se tato funkce jmenovala "generální tajemník". Na str. 

4 dále: oficiální název po rozdělení Československa: Česká republika a Slovenská republika. Liberalizace médií 

v roce 1968 začala již dříve než 27. června. Dále na str. 4: "(Husák) se v roce 1975 stává prezidentem. Tím 

začíná tzv. doba normalizace" - ta začala již mnohem dříve, což zřejmě autor ví, ale informace často podává 

zmateně. Další faktická chyba: str. 8: "V roce 1970 ztrácí kapela pro svou hudbu a názory oficiální statut 



hudebního uskupení…" Stalo se tomu až v roce 1973 - tehdy se konaly celostátní přehrávky hudebníků a až tehdy 

PPU ztratili profesionální statut. V celé práci se pak objevují další drobné nepřesnosti.  

Co se týče praktické části, moje výtka směřuje především k tomu, že její značná část se věnuje procesu s Plastic 

People a dalšími hudebníky v roce 1976, nikoli vlastnímu tématu práce, a to reflexi tvorby Vratislava Brabence. 

Na téma procesu s PPU a jeho zobrazení v médiích přitom u nás již práce vznikly. Následná část, která se již 

věnuje ohlasu tvorby Brabence, je spíše nahodilá, bez jakéhokoliv metodologického ukotvení. 

 

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 3 

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.) 

2 

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)  

Strukturu práce nepovažuji za vhodnou, jak již bylo zmíněno výše. Praktickou část bych doporučovala rozdělit 

do několika tematických kapitol (zabývající se procesem s PPU v roce 1976, dále procesem rehabilitace, reflexí 

poezie Vratislava Brabence…). Jazyková a stylistická úroveň práce je na velmi dobré úrovni, obsahuje jen 

několik drobných chyb. U odkazů často chybí údaj o citované straně, v závěrečném seznamu zdrojů chybí i další 

bibliografické údaje. Také pro příště doporučuji rozdělit zdroje na odborné publikace a novinové články. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Na obsahu práce je znát autorovo zaujetí a celková obeznámenost s tématem, autorovi je vlastní také velmi dobrý 

styl psaní. Největším nedostatkem je tak výše zmíněná chaotičnost a neujasněnost v tom, co je vlastně hlavní 

výpověď práce, a několik faktických chyb.  

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře. 

 

 

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

5.1 Proč nebyl uskutečněn rozhovor s Vratislavem Brabencem? 

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! 

 


