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Posudek na diplomovou práci Petry KOTVOVÉ Bosna - no future? Mladá 
generace v Bosně a Hercegovině - studenti v Sarajevu 
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Předkládaná diplomová práce je v kontextu jiných diplomových prací na naší katedře 

poněkud neobvyklá, a to po několika stránkách: týká se de facto zcela jiné reality než české 

(nejen lokalitou, ale samozřejmě především sociálně-politickými podmínkami v nedávné 

minulosti i dnes a celkovou sociálně-kulturní atmosférou, tradicemi, myšlením, kulturou); její 

jádro je založeno vysloveně na kvalitativním výzkumu; celý výzkum realizovala sama 

diplomantka v zahraničí. Ze všech uvedených "neobvyklostí" vyplývá, že diplomantka si 

rozhodně zvolila nelehký úkol, který by nemohla naplnit, kdyby nebyla na tématu vnitřně 

zainteresována a kdyby nebyla v tom nejlepším slova smyslu aktivní a podnikavá (včetně 

zajištění pobytových možností v Sarajevu apod.). 

Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část - mezi oběma částmi ovšem existuje úzká 

provázanost. Teoretická část je věnována popisu sociální reality - oceňuji stručnost a hutnost 

nutného historického exkurzu i vhodné využití dostupných výsledků empirických 

sociologických výzkumů. Empirická část se soustředí na vlastní autorčin kvalitativní výzkum 

- podle mého názoru postupovala metodologicky správně (navíc oceňuji čas a energii, které 

musela vynaložit na vedení rozhovorů v angličtině i následné technické náležitosti typu 

přepisu všech rozhovorů apod.). Hlavní témata vybraná pro rozhovory jsou - podle mého 

názoru - velmi důležitá, byt' se někdy diplomantka možná pouští na trochu tenký led (např. 

Islám coby náboženství), a poskytují diplomantce možnost zmapovat opravdu podstatu života 

a myšlení studentů v současném Sarajevu. Interpretaci rozhovorů považuji za přiměřenou i 

dobře prezentovanou. 

Literatura je bohatá a různorodá (mimochodem - zřetelně poukazuje na skutečnost, že jazyky 

nejsou pro diplomantku žádným problémem, cožjí nepochybně usnadňuje přístup 

k informacím různých stran, skupin, názorů atd. a vylučuje jednostrannost pohledu na složité 

a nejednoznačné otázky daného tématu). Za připomínku zde stojí to, že mezi použitými tituly 

je i diplomantčina dizertace ve francouzštině o islámu v Bosně-Hercegovině. 

Zbývá ještě upozornit na funkční přílohy a srozumitelnost i čtivost textu Gen poznámka: 

určitý žurnalismus se diplomantce vloudil do názvů v podobě trochu příliš častých otazníků -

na druhou stranu chápu, že otazníky jsou i ve zkoumané realitě mnohem častější a výstižnější 

než tečky a vykřičníky). 

Ze zorného úhlu výše uvedeného výčtu pozitiv si snad odpustím i dílčí poznámky k ne úplně 

vždy správném uvádění bibliografických údajů a citací. 



Hodnotit samostatnost diplomantčina přístupu je zcela zbytečné - z předchozího textu jasně 

plyne, že diplomová práce je původnější a samostatnější než bývá zvykem a autorčiny 

"vlastní stopy" rozhodně nemají jen podobu komentářů k názorům někoho jiného. 

Diplomantka se mnou během zpracovávání diplomové práce pravidelně konzultovala (byt' 

někdy e-mailem na "trati" Sarajevo-Praha). 
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Závěr: Po předchozím hodnocení dílčích momentů diplomové práce nelze v závěru napsat či 

čekat něco jiného než jednoznačné doporučení k obhajobě s návrhem klasifikace VÝBORNĚ. 

Praha, 20.5.2008 PhDr. Jana Duffková, CSc. I 
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