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Posudek oponenta bakalá ské práce 
  
 
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schválený
m tezím 

Odchyluje se od 
tezí, ale 

odchýlení je 
vhodné a 
v práci 

zd vodn né 

Odchyluje se od 
tezí a odchýlení 
není vhodné a 

v práci 
zd vodn né 

Neodpovíd
á 

schválený
m tezím 

1.
1. 

Cíl práce     

1.
2. 

Metoda 
práce 

    

1.
3. 

Struktura 
práce 

    

*) Označte vybrané hodnocení.  
 
KOMENTÁ  (v p ípadě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně 
formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků). 
 
      

 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení 

známkou*) 
2.
1 

Logičnost struktury práce  1 

2.
2 

Vnit ní provázanost výkladu 2 



2.
3 

Ucelenost výkladu  2 

2.
4 

Úroveň poznámkového aparátu a odkaz  1 

2.
5 

Dodržení citační normy 1 

2.
6 

Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je 
opakovaně porušována platná kodifikace pravopisné 
normy, hodnoťte stupněm 4!) 

1 

2.
7 

Oprávn nost a vhodnost p íloh 1 

2.
8 

Celková úprava textu Ěp ehlednost textu, 
vyváženost struktury práce, logická provázanost, 
grafická podoba textu) 

2 

*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – 
nedostatečnéě 
KOMENTÁ  (v p ípadě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat 
hlavní výtky pro jednotlivé podoby; max. 2000 znaků). 
 
      
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení 

známkou*) 
3.
1 

Relativní úplnost zpracované literatury ke 
zvolenému tématu 

2 

3.
2 

Pochopení zpracované literatury a informačních 
zdroj  k tématu  

1 

3.
3 

Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné 
pro zvolené téma 

1 

3.
4 

Argumentace a úplnost výkladu  2 

*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – 
nedostatečnéě 
 

KOMENTÁ  (v p ípadě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat 
hlavní výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků). 
 
      

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ  HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, 
její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; max. 
1500 znaků) 
 

Autor si na spracovanie zvolil zaujímavú tému na pomedzí 
politológie a sociológie, ktorá v našich podmienkach nie je 
dostatočne spracovaná. Narastajúci počet záverečných prác 
zameraných na výskum subkultúr však svädčí o zvýšení záujmu o  
túto problematiku na akademickej pôde.  
 
Medzi silné stránky práce patrí terénny výskum a logicky 
zvolené metódy. Zúčastnené pozorovanie, rozhovory s viacerými 
respondetmi a celková komparácia scén z odlišných miest 
odzrkadľujú prehľad a záujem autora o dianie v subkultúre 
techno. 
 



Predkladaná práca má však aj svoje slabšie stránky. Jednou z 
nich je jej relatívne skratkovitý charakter. V teoretickej 
časti autor čitateľovi približuje v skratke najznámejšie 
prístupy ku štúdiu subkultúr, avšak nevenuje priestor výskumu 
a záverom domácich autorov. Tak isto je veľkou škodou, že 
praktická časť, ktorá by mala tvoriť jadro práce je rozpísaná 
iba na 5 stránkach. Do budúcna autorovi odporúčam venovať 
väčší priestor empirickej časti a viac priblížiť závery jeho 
terénneho výskumu.     

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE P I OBHAJOB  DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD IT  
5.1 je súčasné techno skôr subkultúrou alebo kontrakultúrou?      
5.2 Existuje v rámci berlínskej scény personálne prepojenie medzi 

prívržencami subkultúry techno a ľavicovými politickými 
stranami? 

5.3       

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

 

Záv rečnou práci k obhajob  doporučuji 
 
Navrhované hodnocení: velmi dob e  
 

 

      
 
ZD VODN NÍ V P ÍPAD  NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
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