Oponentský posudek na bakalářskou esej
Veronika Nováková, Festivity řecké diaspory v Praze, Univerzita Karlova v Praze,
Fakulta humanitních studií, Praha 2018, 53 stran textu + přílohy (s. 54-61).

Veronika Nováková zvolila pro svoji bakalářskou esej klasické etnologické téma
festivit, konkrétně sledovala tuto problematiku u zástupců specifické komunity – řecké
diaspory v Praze. Hned v úvodu (kapitola první – s.1-2) autorka zformulovala poměrně
rozsáhlý cíl svého výzkumu (potažmo předkládané bakalářské eseje) tj. „nahlédnout do života
„českých Řeků“ žijících v Praze a zjistit, jak se prostřednictvím festivit a svátečnosti vztahují
ke své řecké identitě, jaká je jejich reflexe významu svátků, jmenovitě státních a politických,
při udržování skupinových kontaktů a při předávání vědomí řecké identity mezigenerační
výměnou“. A ještě jako doplňující okruh zájmu dodala vztah „českých Řeků“ k řeckým
tradicím a způsobu jejich zachovávání. Úkol více než náročný. Každá dílčí část takto
vytýčeného cíle by mohla dostačovat jako samostatné téma bakalářské eseje.
Autorka koncipovala bakalářskou práci vedle úvodu a závěru do tří bloků. První z nich
(kapitola druhá – s. 2-27) věnovala teoretickému zakotvení, a to celkem v sedmi
podkapitolkách. Nejprve považovala za důležité vymezit v textu používané pojmy,
(podkapitola 2.1 „Vymezení pojmů“), dále se zabývala strategií adaptace a sociální integrací
přistěhovalců (podkapitola 2.2 „Integrace“). Následující podkapitoly byly již zaměřeny
speciálně na migraci Řeků na naše území (podkapitola 2.3 „Stručný kontext migrace Řeků
do České republiky“), řeckou národní identitu (podkapitola 2.4 „Otázky národní identity Řeků
v České republice“), řecko-české vztahy (podkapitola 2.5 „Nástin řecko-českých vztahů
v průběhu historie“), řecké organizace u nás („Organizace sdružující řeckou komunitu
v České republice“) a v neposlední řadě na řecké svátky a tradice (podkapitola 2.7 „Výčet a
popis řeckých svátků a tradic“) od státních svátků, přes lidové tance až po specifickou řeckou
kuchyni.
Ve druhém bloku (kapitola třetí – s. 28-31) Veronika Nováková představila svůj
metodologický přístup k řešení vytýčeného úkolu, kdy nejprve zopakovala cíl výzkumu,
stanovila tři základní výzkumné otázky a strategii kvalitativního výzkumu. Zároveň popsala
dvě základní kritéria pro výběr výzkumného vorku (řecká národnost + pobyt v Praze či
nejbližším okolí) a dále postupovala „účelově a to s cílem nalézt zástupce jednotlivých skupin
Řeků, které se v současnosti zúčastňují ve veřejném prostoru skupinově prožívané
svátečnosti“. Dále zde pak charakterizovala sběr dat, průběh rozhovorů, jejich obsah, autorčin
etický přístup zajišťující zejména anonymitu informátorů a způsob analýzy výzkumem
shromážděných dat.
Stěžejní část bakalářské eseje Veroniky Novákové představuje třetí blok (kapitola čtvrtá
„Analýza rozhovorů“ – s. 32-47), kde autorka detailně krok po kroku rozebrala rozhovory
s jednotlivými informátory, přičemž se soustředila zejména na reflexi státních a politických
(řeckých) svátků jako významné příležitosti k setkávání u nás v současnosti žijících Řeků a
přihlášení se k přímým či generačně zprostředkovaným řeckým kořenům. Zde Veronika
Nováková postihla a přímými výroky jednotlivých informátorů doložila, že tyto pro Řeky

důležité státní svátky jsou chápány i jako nezanedbatelné příležitosti společně si připomínat
a oslavovat řeckou kulturu i řadu jejích i v „neřeckém“ prostředí tradovaných atributů a tím
posilovat vědomí své řecké identity.
Nedílnou součástí bakalářské eseje Veroniky Novákové je závěr práce (kapitola pátá –
s. 47-49), kde autorka (kromě toho, že nejprve zopakovala to, s čím se čtenář seznámil již
v předchozím textu – téma, východiska, cíl) přehledně shrnula výsledky, ke kterým na
základě analýzy dat získaných z rozhovorů dospěla. Po té následuje seznam použité literatury
a seznam příloh, včetně dokumentující přílohy fotografické.
Bakalářská esej Veroniky Novákové jako celek vykazuje zaujetí studentky zvolenou
problematikou. Autorka se (možná i proto) snaží řešit širokou škálu dílčích otázek a zjistit
rozsáhlou řadu názorů oslovených informátorů. Práce má logickou stavbu, po formální
stránce působí úpravným dojmem a opírá se o řadu různých zdrojů. Co se týká terénního
výzkumu, bylo by vhodné alespoň částečně zúžit formulaci cíle práce a naopak navýšit
výzkumný vzorek a pokusit se tento vzorek ukotvit přesněji. V analýze (provedené velmi
dobře) se Veronika Nováková soustředila především na tu část původního úkolu, která
sledovala především státní svátky a „všeobecné oslavy“. V tomto ohledu uspěla velmi dobře.
Konečně cíleně hovořila právě s těmi Řeky, kteří se „v současnosti zúčastňují ve veřejném
prostoru skupinově prožívané svátečnosti“. Otázkou zůstává, zda by jiný vzorek přinesl
obdobné výsledky.
Nicméně přes uvedené výhrady bakalářská esej Veroniky Novákové splňuje požadavky
kladené na tento typ závěrečných studentských prací, autorka prokázala, že si dovede vytýčit
výzkumný problém (problémy), že se umí pohybovat v terénu a získávat data potřebná k jeho
řešení, stejně jako že dovede s těmito daty pracovat a na základě analýzy formulovat
odpovídající výsledky. Práci proto doporučuji k obhajovacímu řízení a navrhuji podle
průběhu obhajoby hodnocení mezi „velmi dobře“ až „dobře.“
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