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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií.

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována?

Práce je vhodně strukturována, nicméně v úvodu bych ocenila jasné vymezení výzkumné otázky 
(například klíčová témata, která autor zmiňuje na straně 26) a detailnější popis zvolených metod 
kvalitativního výzkumu.

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné 
texty?

Ano, autor využívá literaturu vhodnou k tématu i cizojazyčné texty.

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod 
jejich analýzy? 

Autor práce vhodně zvolil kombinaci kvalitativních metod – polostrukturované rozhovory a 
zúčastněné pozorování. Kvalitě práce by však prospěla systematičtější analýza vybraných citací, 
které jsou často dlouhé (ačkoliv zajímavé) a autor s nimi dále nepracuje. Také by bylo vhodné 
analýzu rozhovorů více propojit s pozorováním v terénu (zejména část textu „terenní výzkum“ není 
nijak propojena s ostatním textem práce). 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a?

V předkládané práci autor využívá vhodné argumenty. Místy však nedochází k propojení s teorií. 
Například není jasné, proč autor v teoretické části uvádí podkapitolu „Punk a ženy“, když se otázce 
zastoupení žen v analytické části nijak dál nevěnuje (a mezi respondenty je  pouze jedna žena).

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění 
převzatých?

Ano, autor v práci vhodně odlišuje svá trvrzení od tvrzení převzatých.
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6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?     

Z hlediska formálních náležitostí je práce vyhovující. Na některých místech chybí v textu rok 
citované publikace (str. 11 či str. 20) či správný způsob odkazování (str. 13 a 15). Co se týče 
použitého jazyka, zejména v druhé polovině bakalářské práce by si měl autor dávat pozor na 
přehlednost textu (například str. 34) či příliš dlouhá a nepřehledná souvětí (například str. 41).

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li 
jaké).

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.

Jakým způsobem by bylo možné využít poznatky z pozorování na koncertech v rámci analýzy 
(vzhledem ke klíčovým tématům daného výzkumu)?
Jaký je vztah mezi názvem práce a jejím obsahem?

Celkové hodnocení práce: velmi dobře

Datum: 5. 6. 2017 Podpis:

2/2


