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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, ale odchýlení 

je vhodné a v práci 

zdůvodněné 

Odchyluje se od tezí 
a odchýlení není 

vhodné a v práci 

zdůvodněné 

Neodpovídá 
schváleným 

tezím 

1.1. Cíl práce     

1.2. Metoda práce     

1.3. Struktura práce     
*) 

Označte vybrané hodnocení.  

 
KOMENTÁŘ (v případě 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  2 

2.2 Vnitřní provázanost výkladu 2 

2.3 Ucelenost výkladu  2-3 

2.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 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!) 

2 

2.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 1 

2.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury 
práce, logická provázanost, grafická podoba textu) 

2 

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



KOMENTÁŘ (v případě 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 

3.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  2 

3.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 
téma 

2-3 

3.4 Argumentace a úplnost výkladu  2 
*) 

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

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

Autor pracuje se základní literaturou, která k dané problematice existuje, její využití je 
ale jen obecné. Zpracování teoretick části je často zkratkovité, případně ploché. 
Hlubší momenty, kter prostudovaná literatura k pochopení tématu nabízí, nejsou 
reflektovány.   

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a 

slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Autor si vybral nesmírně zajímavé téma, stojící na pomezí sociologie, etnografie a 
politologie. Přestože je v práci zcela zřejmý osobní vklad, je výsledek poněkud 
rozpačitý. 
Autor postupuje v práci poměrně logicky. Nejprve představuje šíři teoretických 
přístupů k dané problematice, vymezuje jednotlivé typologizace a nabízí poměrně 
zasvěcený pohled do nitra obou zkoumaných scén. V praktické části pak představuje 
rozhovory s jednotlivými aktéry, které následně analyzuje. Teoretické vymezení je ale 
slabé, zkratkovité a tím pádem zavádějící, což vede nutně k tomu, že ani zajímavé 
„insiderské“ rozhovory nejsou analyzovány do hloubky. Je to obrovská škoda, 
protože je zřejmé, že autor má k dané problematice osobní vztah, disponuje 
potřebným vhledem a současně je schopen propojovat odlišné subkulturní scény. 
Práce je tak podle mho názoru zejména velkou nevyužitou šancí.  
Práci nicméně doporučuji k obhajobě, ale vzhledem k uvedeným výtkám ji hodnotím 
mezi velmi dobře a dobře, v závislosti na obhajobě.  

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  

5.1       

5.2       

5.3       

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji 
 
Navrhované hodnocení: velmi dobře  



 
 

      
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 

 
      
 
 
 
Datum: 5. 6. 2017                                      Podpis: 


