
UNIVERZITA KARLOVA
Filozofická fakulta

Zápis o části státní bakalářské zkoušky
Obhajoba bakalářské práce

Akademický rok: 2018/2019

Jméno a příjmení studenta: Anna-Marie Millerová

Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociologie

Zadavatel práce: Katedra sociologie (21-KSOC)
Název práce: Třetí kultura jako kapitál moderní doby

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Pavla Malvotová
Oponent(i): PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D.

Datum obhajoby : 10.06.2019 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Předseda komise zahájil obhajobu, seznámil diplomantku s jejím

průběhem a vyzval ji k představení práce. Diplomantka stručně
představila hlavní i vedlejší cíle práce. Vysvětlila logiku práce, její
strukturu a metodu (rešerše a syntéza literatury). Shrnula hlavní
závěry práce (třetí kultura není jedním z kapitálů, není jim ale ani
podřazena a je bohatým zdrojem všech kapitálů). Limity práce
představuje dostupnost literatury - nejčastěji se tématem zabývá
anglo-americká literatura.
Doc. Buriánek ve stručnosti shrnul závěry posudku vedoucí práce a
její otázky k obhajobě. Dr. Sedláčková shrnula svůj posudek
oponentky - ocenila vyváženost prezentace (výhod i nevýhod
sledovaného jevu pro aktéry). Práce má přehlednou strukturu, a to
včetně představení limitů práce. Část práce věnující se vymezení
kultury je podle oponentky možná příliš široká. Koncept kapitálů
vychází z teorie racionální volby, zohlednění čehož mohlo být pro
práci přínosem. Doplnila další dílčí připomínky (např. zahrnutí
dalších autorů, citace sekundárních zdrojů).
Diplomantka dále odpovídala na otázky vznesené v posudcích.
Upřesnila motivaci a genezi volby výzkumné otázky spojení třetí
kultury a kapitálu. Dále doplnila souvislost třetí kultury a
emocionálního kapitálu skrze rodinu a rodiče, kteří mají určující vliv;
z hlediska prostředí pak škola. Dr. Sedláčková doplnila, že měla na
mysli dovednosti přizpůsobivosti a emoční inteligence v interakci. K
poslední otázce oponentky (jazyková vybavenost) diplomantka
uvedla, že v praxi je většinou snaha rozvíjet jazykové dovednosti a
předcházet problémům s nedorozuměním. V tomto smyslu může
jazyková (ne)znalost představovat i nevýhodu (nutnost učit se v
pozdějším věku nový jazyk), jak podotkla oponentka. Diplomantka
také zodpověděla dotaz vedoucí práce - které sociologické teorie by
k práci mohly být relevantní - že teorie kapitálů P. Bourdieu.
Doc. Buriánek se zeptal, jak by diplomantka téma zkoumala
empiricky. Diplomantka odpověděla, že by pravděpodobně dělala
kvalitativní rozhovory s dětmi a jejich rodiči a ty by vyhodnotila.
Velké rozdíly mohou být z hlediska vzorku a populace (typ pobytu
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apod.).
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Předseda komise: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. (přítomen) ............................

Členové komise: Mgr. Eva Kyselá, Ph.D. (přítomen) ............................

 Mgr. Jaromír Mazák, Ph.D. (přítomen) ............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 Anna-Marie Millerová

http://www.tcpdf.org

