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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 
 
 
 
Typ posudku: oponentka  

Autorka práce: Jasňa Šlédrová 

Název práce: Ze všech koutů světa. Etnická identita studentů Erasmus 

Vedoucí práce: Mgr. Vendula Řezáčová 

Oponentka: Mgr. Anna Oravcová 

Navržené hodnocení: výborně 
 
 
 
Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište podle 
níže uvedených kritérií. 
  
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována? 
Předkládaná bakalářská práce je vhodně strukturována (teorie, metodologie, analýza dat) a čitelná. 
Avšak bych doporučila, aby autorka již v úvodu práce nastínila základní výzkumné otázky, na které 
v závěru práce odpovídá. Přispěje to tak k lepší orientaci čtenáře/čtenářky textu. 
 
2. Opírá se autorka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné 
texty? 
Je evidentní, že se autorka ve zvoleném tématu orientuje výborně, využívá anglické i francouzské 
literatury a vhodně kombinuje různé zdroje (monografie, sbírky, odborné články či internetové 
zdroje).  
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod 
jejich analýzy?  
K zodpovězení výzkumných otázek si autorka zvolila polostrukturované rozhovory 
s členy/členkami pěti „kultur“ (Bulhaři, Češi, Italové, Němci, Španělé). Celkově tak nasbírala 32 
rozhovorů, jejichž analýzu se snažila obohatit zúčastněným pozorováním. Takto stanovený vzorek 
považuji za ambiciózní vzhledem k nárokům a k rozsahu bakalářské práce. Autorka však s tímto 
vzorkem vhodně pracuje a reflektuje limity, či možnosti této zvolené metody.  
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autorka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
Autorka dochází k závěrům na základě polostrukturovaných rozhovorů se studenty účastnící se 
programu Erasmus. Cílem jejího výzkumu bylo ověřit či případně rozšířit teorii týkající se etnické 
identity/identifikace jedince, kterou formulovala na základě dostupných teorií dané problematiky. 
Na základě dat autorka potvrdila svou teorii etnicity jakožto společenský konstrukt, který má 
situační a relační charakter. Limity zvolené metodologie autorce neumožnili zodpovědět otázku o 
adaptačních strategiích. Na druhou stranu závěry, ke kterým autorka dochází, umožňují klást nové 
otázky ve vztahu k dané problematice.  
 
5. Jsou v práci autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
V předkládané práci autorka jasně vymezuje vlastní pojímání konceptů se kterými pracuje. Zřetelně 
je odlišuje od převzatých citací a pro názornější ilustraci přikládá i vlastní grafy, které 
čtenáři/čtenářce usnadňují orientaci v textu a přispívají k větší srozumitelnosti dané problematiky.   
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6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
Kromě pár překlepů, chybějícího odkazu na literaturu (str. 10) a odlišné práce s anglickým 
originálem citace na straně 9 (v textu autorka pracuje s vlastními překlady citací, kterých originální 
znění uvádí v poznámce pod čarou) autorka dodržuje citační normu a správně uvádí bibliografické 
údaje. 
 
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
Myslím, že by bylo vhodné pozastavit se nad otázkou objektivity ve vztahu k tomuto typu 
případové studie. Do jaké míry je objektivita možná/nutná? Zejména v případě, že provádíme 
hloubkové rozhovory s jedinci v určitém specifickém prostředí, v konkrétním čase, což ovlivňuje 
jejich  vnímání vlastní etnicity i „kultury“ hostící krajiny. Lze v tomto případě být „nezaujatým 
tazatelem/tazatelkou“? Není pravděpodobné, že by se výpovědi respondentů a respondentek lišili, 
kdyby byl ten samý výzkum prováděn hostící zemí?  
Dále by mne zajímalo, jestli má autorka bakalářské práce nějaké vysvětlení, proč se zrovna u Čechů 
projevoval problém s popisem vlastní „kultury“ a co lze z toho vyvodit o jejich etnické 
identitě/identifikaci?  
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