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POSUDEK NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI:

Radka Votavová

„Česká kultura očima zahraničních studentů českých vysokých škol
(pražské vysokoškolské prostředí)“
Ústav etnologie FF UK, Praha 2010, 54 s., přílohy 

Text R. Votavové se zaměřuje na aktuální problematiku zahraničních VŠ studentů ČR a jejich 
pohled na české (zejména kulturní) reálie, kterou blíže analyzuje a interpretuje.

Autorka prokázala při výběru tématu i jeho realizaci značnou cílevědomost a samostatnost. V 
textu postupně nastiňuje teoretické pozadí zvolené problematiky; prokazuje přitom vysokou 
poučenost již existující literaturou s obdobnou tematikou a hluboký vhled do ní. Stejně tak jsou 
velmi kvalitně zpracovány i metodologicko/teoretické části práce.

Právě vzhledem k (na úrovni BP snad až přespříliš komplexnímu) „budování základů“ 
sledované tematiky pak vlastní, empirická část začíná relativně pozdě – teprve ve druhé polovině 
práce (s. 28/). Zde autorka využívá výsledků originálních dotazníkových šetření k prezentaci 
svých zjištění a názorů; přiměřené je i využití grafických zobrazení. Za nejcennější část je možno 
považovat interpretaci řízených rozhovorů se studenty (s. 42/ nn); jejich výběr (původ z různých 
kulturních oblastí) umožňuje do jisté míry i možná zobecnění interpretací. Je ovšem jasné, že 
pro opravdu validní výpověď by bylo třeba shromáždit početně výrazně početnější vzorek 
respondentů. Zjištění týkající se znalostí cizích studentů o výrazných českých osobnostech jsou 
méně nosná a průkazná.

Práce je strukturně vhodně rozvržena a formálně dobře zpracována. Drobným 
nedostatkem je kupř absence citování stran u uváděných subkapitol (různí autoři) práce 
Bittnerová-Heřmanský: Kultura českého prostoru (s. 25/). 

Shrnutí:  Text R. Votavové je možno označit za kvalitní text, svou obsahovou složkou i 
zpracováním na rovině bakalářských prací spíše lehce nadprůměrný. Oproti velmi dobře 
zvládnuté teoretické části však složka empirická vykazuje ještě výrazné rezervy na poli 
shromažďování relevantních dat a jejich analýzy/interpretace. Přes zmíněné výhrady však lze 
předložený text plně doporučit k obhajobě (hodnocení stupněm 1).
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