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POSUDEK NA DIPLOMOVOU PRACI:
Věra okénková
,,Budova 18, rue Bonaparte. Místo paměti a jeho význam pro Čechy žijícívPaÍíži,o
Ústav etnolosie FF (/K, Praha 2014, ]33 s., přílohy

Text diplomové práce V. okénkové je do značnémíry unikátní. Ačkoli zejména v poslední
dekádě vznik|a celá řada studií, věnovaných široce pojímanému fenoménu ,,paměti míst.. (v
kontextu historie, psychologie, přírodních věd, ale i ezoteriky. ..)., dokázala autorka najít ve
zmíněném problémovém terénu originální téma. Do znaěné míry původnía nevšedníje stejně tak
i forma jeho zptacování'
Ve zvolené tematice (tj. postiženízvo|enébudovy jako ,'místa paměti..) se V' okénková
pohybuje zcela suverénně. Vlastnímu textu, vzniklému nejen na zákIadě recepce písemných
materiálů a dotazníků, a|e i rczsáhlého empirických zjištění'předchází i kvalitně zpracovaná
teoretická a metodologická část. V ní autorka podrobně zdůvodňtrje mj. ýběr vzorku,
vyhodnocování rozhovorů' design dotazníkoý ch otázek apod. Je možno konstatovat, že s ta.kto
kvalitně podloženými ýchodisky ýzkumu se lze na rovině DP setkat jenzÍidka.
Stejně tak je třeba vysoce hodnotit i vlastní část práce, věnovanou ,,českým místům..ve
_
Francii především pak budově 18 na rue Bonaparte. Lze Ííci,že i zpracování tohoto tématu je
jak vzhledem ke shromážděným informacím' tak i jejich ana|ýze a interpretacitakřka vzorové,
Konfrontace a komparace řady fakt přináší řadu relevantních sdělení; je zde možno hovořit i o
synergizuj ícímefektu.
Práce je doplněna i bohatou obrazovou přílohou, používanými dotazníky, přepisy
rozhovorů, profily informátorů a dokonce i detailním ,,deníkem pozorování,,|'
Jmenovitě ocenit je třeba i mimořádně dobrou formální stránku textu bez gramatických či
stylistických chyb, lapsů a překlepů.
Shrnutí: Diplomovou práci V' okénkovéje moŽno označit za vyzráIý text, vznikajícícíleně'
dlouhodobě a s výrazným osobním nasazením' Autorka prokáza|a jak velmi dobrou schopnost
práce s informačními zdroji a teoretickými aspekty zvolené problematiky' tak i na poli sběru
empirických zjištění' jejich ana|ýzy a interpretace.
Vzhledem k mimořádné kvalitě na rovině DP vysoce nadstandardního textu je tedy
možno konstatovat, že předložená studie p|ně splňuje i požadavky kladené na rigorózní

práci.
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