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Autorka by měla komisi seznámit s koncepcí své práce a soustředit pozornost na to, co 
považuje za stěžejní zjištění.

     Předložená diplomová práce je sociologicko-etnografickou studií života na malé obci 
(Horní Střítež), zabývající se několika faktory ovlivňujícími mezilidské vztahy, rodinu a její 
fungování a v užším slova smyslu výchovu dětí: proměnou sociální struktury v důsledku 
změn po r. 1989, rostoucím individualismem a hodnotami s ním spojenými, proměnou 
mezigeneračních vazeb, typy socializačních mechanismů, výchovou v lokálních institucích 
a ponejvíce tradicemi, jejich vlivem na život v obci a proměnou jejich chápání oproti 
minulosti. Práce je doplněna rozhovory a závěry z autorčina pozorování.
     Ústředním (i když ne vždy zcela explicitně formulovaným) pedagogickým tématem práce 
je patrně otázka životních perspektiv mladé generace ve studované obci, příp. životních 
perspektiv mladých lidí na vesnici, budeme-li analýzu v této DP chápat jako analýzu 
reprezentativního vzorku jihočeské vesnice dnešních dnů (což je ovšem otázka, kterou si 
nedovoluji posuzovat). Práce je však nazvána jinak a téma tradic a výchovy skutečně tvoří 
její nezanedbatelnou část. Možná by tedy bylo dobré lépe utřídit, resp. uvést ve zřetelnější 
vzájemné vztahy dílčí témata k tématu hlavnímu. S detailnějším obsahem práce by měla 
autorka seznámit komisi při obhajobě (viz výše). Určitě větší péči by si zasloužil závěr, který 
by neměl vypadat jen jako resumé obsahu jednotlivých kapitol. Také by bylo možné lépe 
„vychytat“ překlepy a několik stylistických lapsů.
     Diplomovou práci Renaty Pechové navrhuji navzdory uvedeným výhradám hodnotit 
známkou výborně.




