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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Autor práce jasně formuluje výzkumné otázky a jeho závěry jim odpovídají. Práce je také vhodně 

strukturována, přehledná a čtivá. 

 

2. Opírá se autor o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Autor práce se opírá o zásadní literaturu, která je k zvolenému tématu k dispozici a pracuje i s texty 

cizojazyčnými. 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Kvalita použitých dat a zdrojů je adekvátní zvolenému tématu. Autor píše práci z pozice insidera a 

vhodně kombinuje kvalitativní metody polostrukturovaných rozhovorů a zúčastněného pozorování. 

Autor místy uvádí až příliš dlouhé pasáže z rozhovorů bez detailnější analýzy. 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Kvalita argumentů, o něž autor opírá své závěry je vyhovující. Zejména oceňuji vytvoření Vlivové 

sítě transformačních procesů (kapitola 4.7) na základě analýzy rozhovorů, zúčastněného pozorování 

a dlouholeté zkušenosti na poli freetekno scény. 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Autorova tvrzení jsou v práci jasně odlišena od tvrzení převzatých. 

 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Úroveň odkazového aparátu a jazyka je zcela vyhovující. Z hlediska formálních náležitosti práce 

splňuje všechny požadavky bakalářské práce.  
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7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

 

 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

 

 

 

 

Celkové hodnocení práce: Výborně (A) 
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