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Studentka představila svou bakalářskou práci. Komise shrnula
posudky vedoucího práce a oponenta (především výtky k práci,
závěrečná hodnocení a náměty do diskuse). Studentka zodpověděla
otázky vedoucího práce, oponenta a přítomné komise.

Otázky vedoucího práce:
Které dimenze prostorového kapitálu byste vybrala jako zásadní pro
problémy charakterizované v Myrtle Beach?
Jaké jsou faktory relativně vyššího ekonomického postavení
Afroamerické komunity ve městě i obyvatel Myrtle Beach obecně
oproti jiným americkým městům, kde projevy rasové diskriminace
vidíme ve větší míře?
Jakými dimenzemi rasové diskriminace v USA by bylo vhodné se z
vašeho pohledu dále výzkumně zabývat a proč?

Otázky oponenta:
Při pročítání zjištění a jejich vztažení k nastudované literatuře jsem
např. u ukázky, jak symbolický kapitál zastíní ten kulturní (str. 39),
pojal dojem, že autorka používá různé kapitály P. Bourdieu
způsobem, který více odpovídá statusové inkonzistenci Gerharda
Lenski. Ten však není v textu zmíněn. V rámci obhajoby bakalářské
práce by mohla zdůraznit, proč bylo pro její výzkum důležité
zaměření právě na koncept kapitálů.
Jak se podle vás obraz rasových nepokojů v USA promítá do veřejné
debaty v ČR?

Otázky komise:
Proč vedoucí práce hodnotí jinak úroveň diskriminace ve zkoumané
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oblasti než vy (vedoucí jako diskriminaci v menší míře než v jiných
částech USA)?
Můžete lépe vysvětlit způsob práce s koncepty kapitálu Pierra
Bourdieu a statusové inkonzistence Gerharda Lenski?
Jsou poznatky z vámi zkoumané lokality zobecnitelné na další oblasti
USA, případně v jakých ohledech? Nebo má práce charakter
případové studie?

Výsledek obhajoby: výborně (B)
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