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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 
 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Cíl práce Martina Papoušková formuluje hned v úvodu (s. 4). Autorka v ní zkoumá vliv globalizace, 

profesionalizace a komercionalizace na podobu irského tance, jak je předváděn v České republice. 

V průběhu textu autorka tento cíl bedlivě sleduje a neodbočuje z něj. V Závěru práce Martina 

Papoušková znovu formuluje svá východiska a rekapituluje v práci průběžně představené poznatky, 

vztažené k výzkumnému cíli. Práce má standardní strukturu, pouze seznam použité literatury je 

neobvykle členěn na „Knihy a publikace“, „Články“ a „Webové stránky“. 

 

 

2. Opírá se autorka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Práce je opřena o solidní korpus relevantních textů, četně cizojazyčných. 

 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Soubor vytvořených dat je poměrně robustní. Autorka se jako insiderka velmi dobře orientuje ve 

zkoumaném terénu, což ji na jednu stranu otevírá dveře k účastníkům jejího výzkumu, na druhou 

stranu ji však také brání ve vytváření potřebného odstupu pro interpretaci vytvořených dat. Data 

jsou vytvořena na základě přesvědčivě zdůvodněných metod a interpretována ve standardní kvalitě, 

s jakou se setkáváme v bakalářských pracích. 

 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autorka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Martina Papoušková při zpracování svého tématu vychází z intuitivního a v textu nijak předem 

neargumentovaného tvrzení, že vývoj a transformaci irského tance v ČR lze zachytit 

prostřednictvím studia jeho globalizace, profesionalizace a komodifikace. V jednotlivých kapitolách 



 

 

svého textu pak s oporou ve vytvářených datech ukazuje, jak konkrétně se tyto tři skutečnosti 

promítají do současné „irské“ taneční scény v ČR. Autorčino vstupní tvrzení nechci rozporovat, 

nelze si však nevšimnout, že ve svém výkladu postupuje opačně, než by bylo záhodno. Očekával 

bych, že tvrzení o globalizaci, profesionalizaci a komodifikaci jako hlavních projevů transformace, 

bude spíš závěrem, než východiskem textu. Jinak řečeno, Martina Papoušková pracuje deduktivně 

(hledá potvrzení svých vstupních předpokladů o roli globalizace, profesionalizace a komodifikace) 

a nikoli induktivně, kdy na základě zkoumání širokého spektra informací dojde k jejich zobecnění 

(které by mohlo mít podobu následného uvedení na scénu pojmů globalizace, komodifikace a 

profesionalizace). 

  

 

5. Jsou v práci autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Ano. 

 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Po formální stránce, včetně zpracování odkazového aparátu, má práce standardní kvalitu. 

 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Práce je zcela přepracovaným textem neobhájené práce „Mapování irofilní komunity v České 

republice“, která byla předložena k obhajobě v r. 2019. Ačkoli, nakolik mohu soudit, autorka v nyní 

posuzované práci využívá stejného souboru vytvořených dat, jde o zcela nový text. Takovýto 

způsob vyrovnání se s neúspěšným pokusem o obhajobu bakalářské práce není vůbec obvyklý a rád 

bych zde ocenil práci, kterou Martina Papoušková do zpracování nového textu vložila. 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Jaké další skutečnosti (kroky, hudba, kostýmy, scéna...) ukazují transformaci irského tance? Co lze 

na základě jejich případné proměny dodat k závěrům textu?  

 

 

Celkové hodnocení práce:  
Martina Papoušková napsala dobrý, o dostatek dat opřený, avšak vzhledem ke svému tvůrčímu 

postupu nijak překvapivý text. K jeho vyznění možná přispělo i to, že jej nepojala jako řešení 

(výzkumného) problému, ale jen jako osvětlení toho, co už sama ví. Navrhuji jej ohodnotit stupněm 

C. 
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