Posudek oponentky diplomové práce B. A. Tomáše Zmeškala
“Kolektivní paměť Dejvic, Bubenče, Lysolají, Šárky a Suchdola
mezi druhou světovou válkou a gentrifikací”
předkládané v roce 2020 na Ústavu etnologie
Stručná charakteristika práce
Předložená diplomová práce se zaměřuje na specifické aspekty kolektivní paměti částí
Prahy 6, převážně obvodů Dejvic, Bubenče, Lysolají, Šárky a Suchdola. Autor práce
přibližuje specificky lokální narativní celky, jako jsou pověsti, fámy a legendy. Diplomová
práce vychází z terénního výzkumu, jehož prostřednictvím přibližuje proměnu
vyprávění o některých místních institucích nebo postupný proces gentrifikace několika
lokalit bývalých průmyslových podniků.
Stručné celkové zhodnocení práce
Diplomová práce má logickou a přehlednou strukturu. První část práce představuje
metodiku výzkumu a sběr dat. Centrální téma je zarámováno uvedením do stavu
dosavadního bádání nebo problematiky gentrifikace a kolektivní paměti. Druhá část
práce přibližuje současnou podoba kolektivní paměti obyvatel částí Prahy 6 a vliv
gentrifikace na vnímání místních slavností, pověstí, fám nebo memorátů.
Zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů
Argumentace předložené diplomové práce je srozumitelná. Práce je přehledně členěna,
směřuje k jasně vytčenému cíli a daří se jí tento cíl naplnit.
Stylistická úroveň práce je velmi dobrá, bez překlepů a výrazných pravopisných
chyb a jazykových neobratností. Jistě by si však zasloužila ještě poslední jazykovou a
stylistickou korekturu. Práce a její členění obsahu je vizuálně přehledné a dobře graficky
zformátované.
Autor pracuje transparentním způsobem se sekundárními prameny, které
vhodně propojuje s interpretací výzkumných dat. Způsob sběru, zpracování materiálu a
interpretace výsledků odpovídá výzkumným otázkám.
V diplomové práci autor vhodně propojuje primární i sekundární prameny, které
přetavuje v nový, organický celek a vnáší do tématu vlastní pohled.

Dotazy k obhajobě
Jaké další faktory autor práce ze své vlastní pozice obyvatele této části Prahy považuje
za negativní nebo naopak pozitivní v procesu změny kolektivní paměti?
Závěr
Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, a proto
ji doporučuji k obhajobě a předběžně ji klasifikuji „výborně“.
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