
KATEDRA TEORIE KULTURY FILOZOFICKÉ FAKULTY 
UNIVERZITY KARLOVY 

Autor dizertační práce: Mgr. Radek Horký 
Název práce: Kultura a migrace 
Školitel: PhDr. Karel Hnilica, CSc. 
Oponent: PhDr. Václav Soukup, CSc. 

POSUDEK OPONENTA 

TÉMA PRÁCE: 

Předmětem dizertační práce Mgr. Radka Horkého je teoreticko-empirická analýza vztahu 

osobnosti, kultury a migrace z perspektivy českých vojenských pozorovatelů, kteří se účastní 

zahraničních misí. Zvláštní pozornost je věnována problematice adaptace účastníků 

vojenských misí na odlišné sociokulturní prostředí a otázkám souvisícím s kulturním šokem, 

pocitem ohrožení, psychickou odolností a vnímáním "kultury bídy". Cílem práce, která 

programově navazuje na teoreticky koncipovanou diplomovou práci, bylo provést empirickou 

reflexi zkoumaného tématu. Z tohoto hlediska lze tuto práci označit za průkopnickou, neboť 

v české odborné literatuře dosud neexistuje empirický výzkum, který by systematicky 

zkoumal problémy spjaté s adaptací vojenského pozorovatele na cizí sociokuolturní prostředí. 

V této souvislosti bych rád ocenil také volbu problematiky, která nesporně představuje 

relevantní kulturologické téma. Cenná je také skutečnost, že výsledky této práce mohou 

posloužit jako východisko pro zpracování metodiky, která by umožnila vojenským 

pozorovatelům řešit praktické problémy spjaté s pobytem v cizí kultuře, 

KONCEPCE PRÁCE: 

Práci tvoří tři relativně samostatné části - teoretická analýza zkoumané problematiky, uvedení 

do metodologie empirického výzkumu a prezentace výsledků výzkumu. V první části práce, 

která tvoří logickou expozici zkoumaného tématu, autor provádí nezbytnou konceptualizaci 



dílčích výzkumných témat. V centru jeho zájmu je osobnost vojenského pozorovatele a 

charakteristika jeho práce v kontextu procesů kulturní změny, zejména akulturace a 

enkulturace. Zvláštní pozornost přitom věnuje teoretické analýze kulturního šoku, stesku po 

domově, otázkám skupin, sociální koheze a kulturním stereotypům. Ve druhé části práce autor 

seznamuje čtenáře s použitými metodami výzkumu (standardizovaný dotazník), zkoumaným 

vzorkem (90 osob z 800), způsobem sběru dat a klíčovými proměnnými jako je chudoba, 

psychická odolnost, sociální koheze, ohrožení a adaptační strategie. Třetí část práce je 

věnována systematické prezentaci výsledků výzkumu a interpretaci získaných dat. Důraz byl 

kladen zejména na postižení univerzálních problémů, s nimiž se vojenští pozorovatelé na 

svých zahraničních misí setkávají. Tento akcent dodal získaným datům a konečným 

výsledkům obecnou hodnotu a výrazně posílil přínos této práce, kterou je z tohoto hlediska 

možné označit za příspěvek k aplikované kulturologii. Z celkové koncepce práce je evidentní, 

že autor při tvorbě dotazníku a zpracování dat využíval vlastní zkušenosti z pobytu "v terénu" 

- ze své účasti na zahraničních vojenských misí. 

HODNOCENÍ PRÁCE: 1 = nejlepší. 5 = nejhorší 

1. Formulace cílů práce 1 2 3 4 5 

2. Volba vhodné metodiky 1 2 3 4 5 

3. Splnění cílů práce 1 2 3 4 5 

4. Odborný přínos práce 1 2 3 4 5 

5. Originalita práce 1 2 3 4 5 

6. Struktura práce 1 2 3 4 5 

7. Práce s daty a informacemi 1 2 3 4 5 

8. Postup řešení je logický 1 2 3 4 5 

9. Klíčová slova vystihují obsah 1 2 3 4 5 

10. Členění textu do odstavců a kapitol 1 2 3 4 5 

11. Práce s odbornou literaturou 1 2 3 4 5 

12. Srozumitelnost textu (úroveň jazykového zpracování) 1 2 3 4 5 

13. Přesnost formulací 1 2 3 4 5 

14. Práce s odborným jazykem 1 2 3 4 5 

15. Formální zpracování a grafická úprava 1 2 3 4 5 



OTÁZKY K OBHAJOBĚ: 

Z předložené práce je evidentní autorovo zaujetí tématem. Nabízí se tedy otázka, zda míní na 

zkoumané tématu dále pracovat a pokud ano, jakým směrem se bude jeho práce ubírat? 

Je možné na základě této práce formulovat hypotézy, které by byly předmětem dalšího 

empirického šetření? Pokud ano, jaké? 

CELKOVÉ HODNOCENÍ: 

Obecně je možné konstatovat, že práce splňuje požadavky kladené na rigorózní práci. 

Autor přesvědčivě formuloval cíle své práce a zvolil odpovídající metodiku zpracování. 

Odborný přínos práce je možné vidět v autorově snaze o empirickou reflexi dosud 

nezpracovaného, kulturo logicky relevantního, tématu. Za podnětnou je možné rovněž označit 

jeho snahu o vytvoření materiálu, který lze využít jako metodickou pomůcku v praxi. Autor 

při zpracování tématu prokázal velmi dobré teoretické zázemí i značnou praktickou 

kompetenci, kterou získal v průběhu vlastních dlouhodobých misí jako vojenský pozorovatel. 

Dobře pracoval s odbornou literaturou i poznámkovým aparátem. Práce má dobře 

promyšlenou koncepci, logickou strukturu a je napsaná čtivým a srozumitelným jazykem. 

Doporučuji k obhajobě. 

V Praze 9.5 .2007 PhDr. Václav Soukup, CSc. 


