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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné a je 
vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení 
není v práci 
zdůvodněné a není 
vhodné 

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce odpovídá schválené tezi. Pouze s malou výjimkou ve struktuře práce - během výzkumu se musela rozšířit 
teoretická část o několik zásadních termínů. Nicméně jde o změnu, která je ku prospěchu výsledku a přispívá 
k logičnosti a úplnosti výkladu.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení písmenem 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat B 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Ocenil bych především poctivý přístup autorky ke zvolenému tématu, bakalářské práci věnovala odpovídající 
nasazení a především projevovala zájem o zvolené téma a obsáhnutí problematiky v celé její šíři. Nespatřuji 
velké výkyvy v kvalitě mezi teoretickou a empirickou částí. Snad pouze u teoretické části se autorka potýkala 
s velkou sumou nastudovaných informací a ne vždy se jí podařilo vytáhnout to podstatné pro práci. Jde ovšem o 
marginální výtku, která jde na vrub nezkušenosti s psaním větších odborných textů. Netýká se nedostatečné 
přípravy. Empirická část je zpracovaná pečlivě, obsahová a obrazová analýza je provedená důkladně a na 
parametry bakalářské práce nadstandardně.  
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení písmenem 
3.1 Struktura práce A 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté A 



bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 
 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Závěry práce pokládám za logické a podložené dobrými argumenty i literaturou. Autorka tu dobře zachycuje 
povahu současné populární kultury jako pole pro debatu o politických tématech. Ukazuje se tu popové album 
jako teritorium definované nejenom hudebně, ale také společensky, kulturně, politicky, ekonomicky. Autorka 
názorně demonstruje, jak může být popové album nástrojem manifestace identity - rasové a genderové -, jak 
může pop přispívat do celospolečenské debaty, která se odráží v médiích. Chápu to zároveň jako největší přínos 
práce pro studium médií v domácím kontextu.    
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Cením si toho, že autorku téma skutečně zajímá dlouhodobě a nejedná se pouze o utilitární příležitost 
k dokončení studia. Zároveň je nutné zdůraznit, že autorka neměla mnoho příležitostí opřít se o tuzemskou 
literaturu a bohatě čerpala z té zahraniční. Práci vnímám i jako přínos pro studium populární kultury, které 
v domácím akademickém prostředí teprve zapouští kořeny. Bakalářskou práci doporučuji přes menší výtky 
hodnotit výborně a zároveň doporučuji téma rozšířit do magisterské práce. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum:                                                                                                Podpis: 
……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 
nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 
jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 
posudek bez podpisu! 
 


