
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Pavly Hrabalové 

„Význam pověr v životním stylu moderního člověka“ 

 
Kontext vzniku a přípravy bakalářské práce: 

V průběhu druhého ročníku absolvovala Pavla můj sociologický seminář, který předpokládá 
volbu tématu a pokus o jeho teoretické i metodické uchopení. Zvolila si téma pověr a trvala na 
něm, i když bylo zřejmé, že jeho empirické zkoumání v sociologické perspektivě nebude 
jednoduché. Při následných diskusích jsem pochopil, že nezbývá než se do tématu pustit a 
podněcovat Pavlu k dostatečnému teoretickému zakotvení tématu a k jeho relevantnímu 
empirickému doložení. Musím konstatovat, že předložený text představuje značný pokrok od  
autorčiných původních představ a textů. Je také důsledkem toho, že se Pavla věnovala tomuto 
tématu průběžně a odpovědně.  

Struktura práce a dosažené poznatky: 

Práce má standardní členění. Po úvodu, kde je naznačen poznávací (i osobní) kontext 
zvoleného problému, následuje teoretická část. V teoretické části je využita Giddensova 
interpretace transformace tradičních sociálních forem  v moderní formy. Pozornost je 
soustředěna na pojmy bezpečí / nebezpečí, důvěry a rizika i na prostředí rizika a pověrčivosti. 
Využívá také další literaturu k problematice pověrčivosti, která zkoumá jejích zdroje i formy. 
Po prezentovaných teoretických přístupech je formulováno pět výzkumných otázek a 
metodický postup (volně strukturovaný rozhovor s 15 otázkami), který je zvolen při výzkumu 
zvoleného tématu v prostředí vysokoškolských studií.  

Čeho bylo dosaženo? Pavle se podařilo využít dostupné odborné zdroje, aby si ujasnila 
povahu, zdroje a formy projevu pověrčivosti, což jí umožnilo realizovat kvalitativně založený 
výzkum u vybrané skupiny vysokoškolských studentů  a získat přínosné poznatky o vlivu 
pověrčivých aspektů v jednání, o mnohostranných podobách jejich „zasazení“ do kontextu 
každodenního jednání  a jeho reflexivity.   

Hodnocení práce: 

Práce prezentuje schopnost autorky pracovat s odbornou literaturu a využívat ji k ujasnění 
povahy a souvislostí zvoleného tématu. Dále také demonstruje obeznámenost 
s metodologickými problémy sociálních věd, schopnost volit metodu ke sledovanému 
problému a interpretovat výsledky svého zkoumání  v adekvátním teoretickém i metodickém 
přístupu.  

Chci zdůraznit dvě pozitiva práce: (i) relativně plodné provázání teoretické části 
s výzkumnými otázkami a strukturou rozhovorů a (ii) výstižná interpretace získaných 
argumentů v odpovědích na zvolené otázky; ty poukazují na bohatost  vazeb ke zdrojům a 
formém pověrčivosti v každodenním jednání. 

Slabší stránky práce vidím v prezentaci témat teoretické části. Zde se projevují jednak určité 
nepřesnosti v interpretaci využívaných autorů a také využívání určitých obecných 
(neodkazovaných) poznatků i subjektivních stanovisek. Na str. 7 jde o posouzení vlivu 
pověrčivosti na venkově a ve městě; na s. 10 je nepřesně označen pojem de-tradicionalizace; 
na s. 13 není dostatečně objasněn pojem přístupových bodů; na s. 17 je nepřesně označen 
význam rizik pro tradiční společnosti. Přesnější vymezení by si také zasluhovala pasáž o 
faktorech ovlivňujících pověrčivost (ss. 28-29) a charakteristika výuky (prostředí studia), 
které ovlivňuje zkoumaný vzorek studentů. 



Návrh celkového hodnocení: práci hodnotím jako velmi dobrou v rozsahu 34-35 kreditních 
bodů.   
 
Mőller Karel,  
V Černošicích, dne 5. 10. 2008 
 


