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          Autorka předkládané bakalářské práce využila toho, že již několik let žije v sousedním 
Německu, ve spolkové zemi Braniborsko a zvolila si za téma své eseje společenský a kulturní 
život v obci Lehnitz nedaleko Berlína. Vedle základní charakteristiky kulturního a 
společenského života německé vesnice od roku 1989 do současnosti se zaměřila na změny, 
respektive jejich reflexi z pohledu  dvou skupin obyvatel obce Lehnitz, a to starousedlíků a 
nově příchozích a dvou generací – generace prarodičů a generace vnuků. 
 
          Bakalářskou esej Helena Wilczková založila  „na kvalitativním výzkumu pomocí 
případové studie“, přičemž využila zejména techniky pozorování a polostrukturovaných 
rozhovorů. Vedle odborné literatury se opřela  rovněž o studium úředních dokumentů a 
archivních dat a pracovala taktéž s místním tiskem a materiály jednotlivých spolků. Vlastní 
výzkum autorka strukturovala do tří základních problémových rovin: (1) Identita žitá – pohled 
obyvatel obce Lehnitz na kulturní a společenský život, jejich účast na jednotlivých akcích a 
individuální pohled na ně, (2) Reflexe změn ve společenském a kulturním životě obce a (3) 
Změny v klubovém životě po roce 1990 a působení obyvatel v místních spolcích. Na základě 
těchto rovin formulovala bloky otázek, podle kterých následně vedla rozhovory s respondenty 
starousedlíky i novousedlíky dvou generací. Kromě toho realizovala i rozhovory 
s představiteli jednotlivých spolků. 
 
          Na počátku vlastního vstupu do terénu si autorka stanovila čtyři hlavní hypotézy: (1) Po 
roce 1989 se v obci Lehnitz zvýšila nabídka kulturního a společenského vyžití, avšak kulturní 
a společenský život v obci ztratil na své dřívější důležitosti, (2) Počet členů spolků se snížil a 
zároveň se zvýšil jejich průměrný věk, zájem dětí a mládeže na členství ve spolcích taktéž 
poklesl, (3) Na společenském a kulturním životě obce se ve větší míře podílejí starousedlíci, u 
nově příchozích  bude převažovat spíše nezájem o společenský život obce a (4) Současné 
změny budou vnímat především starousedlíci starší generace a budou je reflektovat spíše 
negativně a shledávat tak společenský život v obci jako chudší. 
 
         Svoji bakalářskou esej strukturovala Helena Wilczková včetně úvodu, cíle, závěru a 
seznamu literatury do celkem 12 kapitol a jako celek ji koncipovala do dvou bloků. V prvním 
bloku „Teoretická východiska“ (s.13 – 29) se zabývala kulturou a sociálním životem na 
vesnici, nositeli venkovské kultury, proměnami vesnického sociálního života a speciální 
pozornost věnovala spolkovým aktivitám a proměnám funkcí spolků. V rozsáhlém druhém 
bloku  „Vlastní výzkum“ (s. 30 – 73) autorka nejprve důkladně charakterizovala obec Lehnitz 
a její kulturní a společenský život, speciálně pak místní spolkové aktivity od jednotlivých 
nejvýznamnějších spolků, přes nositele kulturního a společenského života spadající pod 
správu státu a obce až po neformální skupiny, slavnosti a ostatní šiřitele kultury. Stěžejní část 
druhého bloku pak představuje analýza rozhovorů s respondenty, při které Helena Wilczková 
postupovala podle v úvodu vytýčených problémových okruhů. Do druhého bloku pak jako 
doplnění zahrnula i kapitolku mapující vývoj spolkového života v obci Lehnitz  pohledem 
shora, kde uvedla postřehy čelných představitelů místních spolků. Funkční součástí 



bakalářské eseje jsou i textové a obrazové přílohy, které dokumentují jednak postup autorky, 
jednak samotný kulturní a společenský život v obci Lehnitz. 
 
          Helena Wilczková přistupovala od počátku k psaní bakalářské práce s odpovědností a 
samostatností. „Svoje téma“ dlouhodobě promýšlela a zároveň prokázala i velkou míru 
pracovitosti a píle, o čemž svědčí i značný rozsah předkládané eseje a dobrá úroveň formální 
stránky práce, včetně jednotného vedení poznámkového aparátu. Obvyklého faktoru „časové 
krize“ při dokončování práce se však autorka nevyvarovala. Tento faktor pravděpodobně  
ovlivnil určitou nerovnováhu v rozsahu a hloubce zpracování obecné charakteristiky 
sociálního a kulturního života obce Lehnitz na straně jedné a vlastní analýzou rozhovorů 
s respondenty na straně druhé. Ta mohla být na základě shromážděného materiálu provedena 
podstatně více do hloubky. Faktor času hrál pak zřejmě roli i v závěrečné jazykové redakci 
textu, na kterém je patrné, že autorka se delší dobu pohybuje mimo české jazykové prostředí. 
 
          Souhrnně však lze konstatovat, že Helena Wilczková ve své bakalářské eseji prokázala, 
že je schopna si vytýčit vlastní výzkumný cíl a formulovat vlastní a konkrétní výzkumné 
otázky, stejně jako dobře se „pohybovat v terénu“ a získat data potřebná k řešení zadaných 
úkolů.  Zároveň potvrdila, že dovede se shromážděnými daty odpovídajícím způsobem 
pracovat a na základě analýzy je interpretovat. V neposlední řadě pak naznačila schopnost 
shrnout odpovídající věcné a střízlivé závěry, k nimž v průběhu  práce  dospěla a konstatovat 
částečné potvrzení v úvodu práce zformulovaných hypotéz.     
 
          Závěrem lze i přes shora uvedené výhrady  konstatovat, že předložená bakalářská esej 
Heleny Wilczkové splňuje  požadavky, které jsou na tento typ studentských závěrečných prací 
kladeny. Doporučuji proto její bakalářskou esej  k obhajovacímu řízení a navrhuji vzhledem 
ke všem uvedeným okolnostem hodnocení  velmi dobře. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


