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Kristine Jandečková ke své bakalářské práci přistoupila takřka vzorově. Zvolila drobný a sevřený, ale 
zároveň zajímavý a barvitý terén, který sledovala z perspektivy vlivných současných antropologických 
teorií, teorií transnacionalismu a kosmopolitismu. Jejím cílem bylo identifikovat a interpretovat 
„kosmopolitní tendence“ (s. 10) aktérů sboru v souvislosti s jejich transnacionálními zkušenostmi a 
vazbami. Za tímto účelem autorka realizovala čtyřměsíční terénní výzkum formou zúčastněného 
pozorování a neformálních a polostrukturovaných rozhovorů.  

Předložená práce má řadu silných stránek a některé slabší. Mezi ty silné bezpochyby patří (vedle výše 
uvedené volby tématu) teoretické ukotvení práce. Jakkoli autorka pracuje jen s několika tituly, jde o 
autory a texty nesporně klíčové. Především se jí ale podařilo netriviální teoretické zázemí vpravdě 
promyšleně uchopit, což je zřetelné jak z teoretické části práce (s. 7-10), tak především z toho, jak 
obratně autorka teoretické zázemí využívá v samotné empirické části k analýze a interpretaci dat. 
Takové propojení teorie s daty se na bakalářské úrovni málokdy vidí a je třeba podotknout, že nejde 
jen o to, že si je autorka stran teorií jistá v kramflecích, ale že zde prokazuje i otevřenost a invenci 
nahlížet data z různých perspektiv, různě je zvažovat, propojovat či naopak promýšlet odlišnosti. 
V tomto smyslu považuji za nesmírně zdařilé především kapitoly o kosmopolitismu, potažmo 
individuálních kosmopolitismech. S tím samozřejmě souvisí cit pro práci v terénu, který je z textu 
zřetelný. 

Slabší stránka práce, kterou shledávám, by mohla být uvedena citací ze závěrečných částí práce: „Na 
individuální úrovni je /kosmopolitismus – pozn. aut./ především reakcí na dílčí situace, které jedinec 
zažil, a prostředí, kterým byl vystaven. Přitom pak na sebe nutně působí spousta situačních faktorů, 
které na každou individualitu působí nutně jiným způsobem“ (s. 43). Právě z tohoto důvodu postrádám 
v práci větší kontextovost. Signifikantní je už popis vzorku aktérů, s nimiž autorka vedla 
polostrukturované rozhovory (s. 14) a kteří se také stali klíčovými aktéry předloženého textu (pokud 
by tomu tak nebylo, pasáž na s. 14 bych tolik nezvýznamňovala, ale jiní aktéři se, pokud jsem dobře 
četla, vyjma autorky samotné v textu nevyskytují). Popis vzorku je vpravdě vágní, neúplný a 
nevyrovnaný (třeba o Georgovi se dozvíme pouze, že je sbormistrem a má málo času), zásadně u 
většiny aktérů postrádám informace typu vzdělání, profese a zaměstnání, ve vztahu k tématu považuji 
za smysluplné podrobněji a zejména systematicky reflektovat povahu jejich zahraničních zkušeností. 
Některé z těchto informací se časem v textu objeví, ale nepříliš přívětivým způsobem – kupř. empirická 
část práce začíná tím, že „sbormistři spolu žijí v Praze od roku 2002“ (s. 17). Musím přiznat, že 
s ohledem na kombinaci informací z předchozích stran, tedy že „sbor vznikl v roce 2006 pod vedením 
sbormistrů z Česka a USA“ (s. 6) a že „ze sbormistrů byl důležitější pohled George“ (s. 14), jsem byla 
opravdu zmatena, zda se jedná třeba o nějaké komunitní bydlení sbormistrů a možná i sboru, či o kom 
se tedy vlastně mluví a co se říká. Nejde ale jen o čtenáře (byť se mi pasáž o vzorku na s. 14 nelíbí, 
nakonec jsem se ji založila, abych se zorientovala, o kom se právě píše). Myslím, že pokud by autorka 
popisu vzorku, tedy i pasportizaci dat, věnovala větší péči, mohla být přesvědčivější. Především se to 
týká kapitoly Aktivní transnacionální zkušenosti členů (s. 18-24), která se mi jeví zbytečně schématická 
a nedotažená, což je zřetelné už její vnitřní struktury. Důslednější práce se sociodemografickými údaji, 
či ještě lépe životními příběhy aktérů, by ovšem pomohla ještě o kousek dotáhnout interpretace stran 
kosmopolitismu (třeba vliv zaměstnání v nadnárodních korporacích, českých partnerů /a tedy i jejich 



rodin/ atp.). Toto mé volání po hlubším zavztažení do kontextů se ale netýká pouze aktérů. U mnohých 
dat si čtenář není jist, v jaké situaci vznikla (např. s. 36). Těšila jsem se také na projevy kosmopolitismu 
třeba mimo formální aktivity sboru (v textu se několikrát zmiňuje, že někteří jeho členové spolu chodí 
do hospody, ale ne všichni – má to nějakou souvislost s identifikovaným sdíleným a zároveň 
vyjednávaným étosem?) atd. 

Vše výše uvedené nicméně píšu spíše jako upozornění pro autorčiny další výzkumné projekty, na které 
se těším. Co ovšem nemohu nazvat jinak než výtkou je to, co bývá v posudcích uvedeno jako formální 
stránka práce. Zdá se mi ovšem, že zde se forma v určitém ohledu snoubí s obsahem. Autorčin jazyk je 
vpravdě živý a adekvátní stran používaných teoretických konceptů. Práce s pojmy, které se 
k teoretickému zázemí přímo nevážou, už tak brilantní není (příkladem může být třeba záměna postoje 
a chování /s. 41/). Nevadí mi novotvary (např. „mezinárodno“) či metafory (polštář tlumící tvrdý vpád 
/s. 46/), naopak. Ovšem že se někdo „o světové problematiky zajímá omezeně“ prostě opravdu správně 
česky není. Jinými slovy, práce kolísá především stylisticky (a to i včetně nedotažených vět), ale bohužel 
obsahuje i řadu gramatických pochybení. Od interpunkce přes, pravda občasné, hrubky typu i/y až po 
psaní velkých písmen: za dvojtečkou se nepíše velké písmeno (ani v názvu práce) a Česká republika je 
prostě oproti angličtině s malým r. Nepořádný jazyk znesnadňuje čtení, což je u tak pěkné práce prostě 
škoda. 

 

Závěrem. Autorka prokázala schopnost volby relevantního tématu ve skvěle zvoleném terénu 
prostřednictvím adekvátních teorií a metod. Práce je živá, byť o něco méně už, vzhledem k výše 
řečenému, čtivá. Ovšem je po všech stránkách sevřená, především je na místě znovu zdůraznit opravdu 
nebývalé propojení teorie a empirie. Bakalářskou práci Kristine Jandečkové proto rozhodně doporučuji 
k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako výbornou.  
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