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Miloš HAVELKA: 

 

   POSUDEK NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI  

     Heleny Wilczkové 

Nový vývoj kulturního a společenského života německé 

obce Lehnitz ve spolkové zemi Braniborsko po roce 1989 

z pohledu starousedlíků a nově příchozích 

 

 Za cíl své bakalářské práce, nazvané Nový vývoj kulturního a 

společenského života německé obce Lehnitz ve spolkové 

zemi Braniborsko po roce 1989 z pohledu starousedlíků a nově příchozích 

si autorka položila seznámit její čtenáře s kulturním a 

společenským vývojem jedné konkrétní německé vesnice, ke kterému 

došlo od roku 1989 do současnosti (str. 9). Autorka pro svou bakalářskou 

práci dobře zkompilovala poměrně dost velký objem literatury 

k proměnám kulturního a sociálního života na německé vesnici a také k 

formám a vývoji spolkového života (str. 12 – 30), kterou si poněkud 

abstraktně připravuje zpracování vlastního angažovaného pozorování (str. 

31 – 57), provedenému ovšem jen jako deskripce Místní spolkové 

činnosti (str. 32 – 46), jednotlivých Nositelů kulturního a 

společenského života spadající pod správu státu a obce (str. 47 - 

53) a spíše jen výčtu Neformálních skupin, slavností a ostatních 

šiřitelů kultury (str 53 – 57). Míra skutečné přítomnosti „pozorovatelky“ 

v jednotlivých prostředích, její nálezy odlišností a specifik í osobní zjištění 

o jednotlivých akcích přitom zůstává nezmíněna. Zde práce působí spíše 

jako jen mírně komentovaný plán obce než jako angažované pozorování. 

 Dalších 12. stran práce je věnováno Analýze rozhovorů. Ani zde 
nelze přehlédnout autorčin sklon k čistě deskriptivním zjištěním a 
povšechným hodnocením, a to i tam, kde původní materiál, některými 
svými aspekty zajímavý, přímo vybízel k následné hlubšíbší analýze. 
Pokud jde o autorčiny závěry, mají podobně povšechný a deskriptivní 
charakter. Vstupní problém je formulován slabě, metodologie nerozlišuje 
mezi deskripcí, pozorováním a angažovaným pozorováním, v závěrech 
není zřejmé, co bylo získáno pozorováním a co rozhovory?!  



 2

Nejsem si rovněž jist, že autorkou zdůrazňovaný … dlouhodobý 

kontakt s místními obyvateli … a její … zúčastněné pozorování pomůže 

lépe osvětlit vytyčený problém; přinejmenším by bylo vhodné ukázat 

v konkrétně v čem, a případně také, kdy se něco podobného může být 

badatelsky destruktivní, tj. stát se výpovědí o autorce výzkumu, nikoli 

však o jejím objektu.  

– Přehlédnout by se rovněž nemělo, že některé formulace se jinými 

slovy opakují (třeba stanovení cíle práce na str. 7 a 8 atp.)  

 

K práci mám následující konkrétní připomínky, které by bylo možné 

diskutovat při obhajobě: 

 - v první řadě je mi nejasná samotná perspektiva přístupu. Autorka 

práce ji formuluje jako kvalitativní výzkum pomocí případové studie, tj. 

jde jí o nalezení základních charakteristik daného případu (Hendl: 103). 

Asi by ale bylo třeba jít dále, a třeba specifikovat, do jaké míry má její 

případová studie charakter převážně „intrinsitní“ případně 

„instrumentální“, anebo dokonce „kolektivní“, a proč byla ta která forma 

zvolena, jaké jsou její vnitřní možnosti a meze.  

 - jaká je souvislost a vzájemný vztah tří základních rovin, na nichž 

chce autorka svoje zadání ukazovat, tj zejména (1) ne příliš 

srozumitelného konceptu žité identity (?!?) tj. pohledu ... obyvatel na 

kulturní a společenský život v místě jejich bydliště, jejich účast na 

kulturních a společenských akcích obce a individuální pohled na tyto akce, 

dále (2) reflexe (koho: aktérů nebo autorčina) ve společenském a 

kulturním životě obce a konečně (3) změn v klubovém životě po roce 

1990 a působení obyvatel v místních spolcích (str. 10). Dále bych se ptal: 

v čem je metodologický a obdsahový rozdíl mezi  první a druhou rovinou?  

- otázky vyvolává už samotná volba vzorku. Zdá se, že volba 

Lehnice v Braniborsku více souvisí s faktem autorčina dlouhodobějšího 

pobytu ve zkoumaném prostředí, a méně se snahou pochopit jeho 

reprezentativnost (na první pohled a také z některých formulací, - např. 

na str.12 – se může zdát, že autorce jde o obecněji zaměřenou reflexi 
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problematiky tzv. vesnické kultury, kde je princip reprezentativnosti 

rozhodující), nebo naopak o výlučnost vzorku (tam, kde autorka 

zdůrazňuje zvláštní charakter místa, díky němuž by mohl kulturní a 

společenský život probíhat jiným způsobem než v ostatních vesnicích 

bývalého „východního Německa“, - na str. 8. - což ovšem vyžaduje 

komparativní přístup a hlavně komparativní materiál, s nímž se v práci 

téměř nesetkáme). 

 

 Závěr: Neanalytická formulace hlavního problému práce vede 

k povšechným výsledkům a občas i triviálním zjištěním (typu … Vesnická 

kultura nebyla nikdy statickou …, žádnou z vesnic nelze nazvat „typickou“, 

dokonce i vesnice blízko sebe položené se od sebe liší svou hospodářskou 

a sociální strukturou i svou dynamikou vývoje … atp.). Na druhé straně 

bych ocenil, že se jedná o práci z cizojazyčného a kulturně odlišného 

prostředí, pro jejíž zpracování bylo předpokladem seznámení s poměrně 

rozsáhlou literaturou, a proto doporučuji bakalářskou práci přijmout a 

před obhajobou ji hodnotit jako dobrou.  

 

      Prof. Miloš Havelka, CSc 


