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1. OBSAH A CÍL PRÁCE:  

Bakalářská práce se zabývá fenoménem západoněmecké rokenrolové mládeže. Zkoumá 

příčiny a projevy nonkonformních a protestních prvků chování rokenrolové subkultury 

a reakce na ni ze strany většinové západoněmecké společnosti. S oporou v relevantní odborné 

literatuře autorka připisuje rokenrolové mládeži podíl na modernizačním procesu a přijetí 

moderní masové konzumní kultury. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ: 

Předložený text obsahuje všechny součásti předepsané pro daný typ kvalifikační práce. 

Autorka se opírá o relevantní odbornou literaturu, která logicky zahrnuje nejen 

historiografická, ale i sociologická pojednání. Ida Wiedermannová si dobře osvojila 

i teoretické poznatky o takových konceptech a pojmech, jako jsou subkultura, masová kultura 

atd. 

Závěru by slušela jiná kompozice, respektive pojetí: nejdříve měl uvést cíle práce, nynější 

jeho dva první odstavce jsou příliš popisné.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ:  

Pojednání je na velmi dobré úrovni rovněž po formální a jazykové stránce. Autokorektuře 

uniklo jen několik písařských chyb (jako např. v psaní velkých a malých písmen v poznámce 

pod čarou č. 83).  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE:  

Studentka zvolila poměrně neambiciózní výzkumnou otázku a hypotézu, nicméně podařilo se 

jí zpracovat pojednávanou problematiku komplexně a kultivovaným způsobem. 

 

 



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ 

PŘI OBHAJOBĚ: 

Navrhuji, aby se diplomantka pokusila hutně shrnout, jaké byly souvislosti subkultury 

západoněmecké rokenrolové mládeže s procesem amerikanizace, zejména co se týká 

dlouhodobých dopadů. Vyzývám zejména k explicitní reflexi fenoménu amerikanizace, neboť 

s tímto pojmem autorka v druhé části svého pojednání, tj. ani v závěru, výslovně nepracovala. 

 

6. DOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA:  

 

Bakalářskou práci Idy Wiedermannové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou 

výborně (1).  
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