
Posudek vedoucího bakalářské práce

Jméno studentky:  Daniela Barnová, DiS. 

Jméno vedoucího absolventské práce:  Mgr. Marie Dvorná

Téma práce: Subkultury české mládeže se zaměřením na městskou subkulturu hip hop

Cíl práce: Přiblížit subkulturu hip hop čtenářům; zmapovat vnímání této subkultury u dvou 
věkových kategorií s desetiletým věkovým rozdílem a jejich vnímání porovnat.

Počet stran textu (Úvod – Závěr):    47

Počet stran příloh:   0 

Celkový počet odborných pramenů:  literatura 9,  internet 8

1. Kritéria hodnocení práce:

Výborně Velmi dobře Vyhovující Nevyhovující

Splnění cíle
        X

Samostatnost studenta                      
při zpracovávání  tématu

        X

Vyváženost teoretického výkladu      
a praktického řešení, návaznost 
jednotlivých kapitol a subkapitol

        X
       

Práce s odbornou literaturou, (citace, 
parafráze, dodržení citační normy)

        X

Adekvátnost použitých metod        
při zpracovávání tématu

        X

Hloubka provedení analýzy           
(ve vztahu k tématu)

        X

Úroveň formálního zpracování 
(členění práce, text, grafy, tabulky, 
poznámkový aparát, přílohy)

        X

Jazyková úroveň (pravopis, 
stylistika, práce s odborným 
jazykem)

        X

Hodnocení práce dle jednotlivých kritérií označte v tabulce křížkem.



2. Využitelnost výsledků práce v praxi, popř. v teorii:

       žádná                               průměrná                             nadprůměrná

3. Poznámky, připomínky k práci a otázky k zodpovězení při obhajobě:

Vzhledem k tomu, že autorka subkulturu hip hop sama přes deset let sleduje a vnímá 
citelně její transformaci (jak přiznala v úvodu), čekala bych v teoretické části více vlastních 
postřehů,  zkušeností  a  názorů.  Dále  mi  zde  trochu  scházejí  obrazové,  resp.  fotografické 
materiály ať již v textu či příloze. 

V empirické části studentka užívá k získání dat dotazníkového šetření a komparuje 
zjištění na dvou početných skupinách; jde jí o to postihnout vývoj ve vnímání této subkultury. 
Velmi poctivě ke každé z otázek dotazníku předkládá hypotézu, kterou pak ověřuje a srovnává 
výsledky obou dotazovaných věkových skupin.  Mohla ještě zkusit  namísto tabulek třídění 
prvního stupně (tabulek četností) využít třídění stupně druhého a mít tak obě věkové skupiny 
v jedné kontingenční tabulce, ale nevadí, pečlivě srovnává vždy ve dvou tabulkách. 

Zejména ke konci práce se objevují překlepy. Práce je jinak zajímavá a v pořádku.

Otázky: 

- Jaký je Váš vztah k subkultuře hip hop?
- Které výsledky Vašeho šetření Vám připadají nejzajímavější a jak si zjištění vysvětlujete?
- Jak by se Vaše práce mohla dále využít? 

4.  Absolventská práce   je   doporučena k obhajobě.

5. Navržený klasifikační stupeň:  Výborně s mínusem

V Praze  dne  31.5. 2017                                                            Marie Dvorná

                 vedoucí absolventské práce
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