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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Autorka si zvolila jako téma své bakalářské práce fenomén tzv. „rokenrolové mládeže“, který zasadila 

do kontextu modernizačních změn SRN v druhé polovině 50. let 20. st. Na základě sekundární literatury v první 

řadě analyzovala protestní chování této skupiny, zadruhé pak interpretovala reakci německé společnosti 

v počátcích rozvoje konzumu a amerikanizace německé kultury. Práce je tak svojí povahou studií na hranici 

mezi kulturními a sociálními dějinami. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Předložený text bezezbytku splňuje požadavky kladené na bakalářské práce oboru Česko-německá studia na IMS 

FSV UK. Použitá literatura, v naprosté většině zahraniční provenience, je hojná, kvalitní, vhodně zvolená, 

správně a kriticky použitá. Práce svojí přiměřenou náročností i kvalitním zpracováním naprosto odpovídá zadání.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Z formální stránky je práce nadprůměrně kvalitně zpracovaná, až na drobné výjimky prostá chyb, napsaná velice 

čtivým a živým jazykem. Doporučil bych pouze: 1) sjednotit psaní odkazů na poznámky pod čarou za 

interpunkci (nejlépe až na konci věty) a 2) označovat citace pouze uvozovkami a cizí výrazy naopak kurzivou, 

použití kombinovaného způsobu v obou případech je zbytečné a pro čtenáře matoucí.  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Autorce se podařilo předložit velice pěknou, tematicky zajímavou a originální práci přiměřeného záběru. Text je 

navíc velice čtivý a čtenáři přístupný. O nesporných kvalitách práce svědčí i bezchybné formální provedení.  



 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 

1) V politické rovině se o přelomu 50. a 60. let 20. st. v SRN hovoří jako o konci tzv. „parochiální“ politické 

kultury. Které význačné politické události rámují Vámi analyzované změny v oblasti společenské a kulturní? 2) 

Z podobných „protestních“ či „subkulturních“ hnutí uvádíte pouze tzv. „Swing Kids“ ze 40. let 20. st. Pokuste se 

srovnat charakteristiky „rokenrolové mládeže“ i s pozdějšími fenomény, jako byli „hippies“, „punks“ a další. Do 

jaké míry jim byla „rokenrolová mládež“ vzorem a co je naopak od pozdějších hnutí odlišovalo?     

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Předloženou práci rozhodně doporučuji k obhajobě, komisi navrhuji hodnocení výborně.  

 

 

Datum: V Praze dne 18. srpna 2017     Podpis: David Emler 

 

 

 

 


