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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

Předmětem předložené bakalářské práce je teoreticko-empirická analýza a interpretace 

vybraných tematických okruhů spjatých s etnicitou a kulturní identitou. Zvláštní pozornost 

věnovala autorka situaci cizinců žijících v odlišném kulturním prostředí, stereotypům, 

autostereotypům a předsudkům. Za cíl práce si stanovila přispět k porozumění multikulturní 

komunikace. Toto vymezení předmětu a cíle práce autorka formulovala v abstraktu, vymezení 

cílů v úvodu se nekryje s tím v abstraktu. Součástí úvodu by měl být i nástin struktury práce. 

Samotná práce se člení na osm samostatných kapitol. Součástí předloženého textu jsou 

výsledky vlastní empirické sondy, kterou autorka pro potřeby bakalářské práce uskutečnila. 

V rámci obhajoby doporučuji, aby se autorka stručně věnovala vymezení multikulturní 

komunikace. 

 

Za jednu z ústředních kategorií práce, s jejíž pomocí se autorka pokusila zmocnit zvoleného 

tématu, je „halfie“. Z textu vyplývá, že se sama autorka považuje za halfie. Při zacházení 

s pojmem halfie se odkazuje na autoritativní studii od Kirin Narayan. Nicméně z kontextu 

práce vyplývá, že by bylo možné o autorce hovořit spíše jako o druhé generaci imigrantů. 

Nakolik je možné pracovat v tomto případě s kategorií halfie? 

 



Na práci lze ocenit snahu o uskutečnění vlastní empirické sondy; zvláště oceňuji využití 

projektivní metody. Výzkumu se zúčastnilo třináct respondentů. Autorka uvádí, že tři z nich 

na výzkumu participovali za hranicemi Bulharska (dva v Čechách, jeden v Řecku). Z textu 

není zjevné, zda žijí trvale mimo Bulharsko. V rámci obhajoby doporučuji, aby autorka 

upřesnila tyto rozhodné skutečnosti. Součástí výzkumu byly i kresby. Obecně se kresba 

považuje za účinný výzkumný nástroj, který usnadňuje překonat kulturní a jazykové bariéry. 

Ve výsledcích jsou ztvárněny kresby typických Bulharů / Bulharek a Čechů / Češek. Kresba 

postavy se velmi často užívá v antropologických výzkumech. Jaká jsou podle autorky možná 

rizika při hodnocení, analýze a interpretaci takovýchto typů kreseb? K čemu autorka s pomocí 

zvolené projektivní metody dospěla? 

 

Za hlavní hendikep práce považuji přílišnou stručnost věnovanou jednotlivým tematickým 

okruhům. Zjevné je to například v případě kapitole věnované Rase a nacionalismu, autoři jako 

Bauman, Gellner, Gould a další se na úzkém prostoru vůbec nedostávají ke slovu, autorka jen 

funkčně a nekriticky přejala některé jejich vybrané teze. Podobně se to má také s částí práce 

zasvěcené problematice stereotypů a předsudků. Zatímco ve výše diskutované kapitole se 

autorka opřela o významné autory, v této části nikoli. Očekával bych, že se v této souvislosti 

autorka opře například o autoritativní text Allporta O povaze předsudků. Autorka sice přímo 

nepíše, že lze předsudky chápat vždy jako negativní jev, ale z vyznění formulací to takto lze 

chápat. Proč nelze předsudky vždy chápat jako negativní a diskriminační? 

 

Obecně lze konstatovat, že bakalářská práce splňuje standardní nároky kladené na práce 

tohoto typu. Práce má logickou strukturu, občasné chyby jsou překlepového rázu a nesnižují 

celkový dojem z práce. Autorka však často vybočuje z odborného stylu psaní. Autorka 

prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou a práci vybavila odpovídajícím 

poznámkovým aparátem. Nicméně v bakalářské práci bych očekával důslednou práci 

s primárními prameny. Z celkového počtu patnácti odkazovaných pramenů je možné téměř 

polovinu označit za obecné přehledové publikace. Na práci lze ocenit volbu samotného 

tématu, které je v současném diskurzu ve vědách o kultuře velmi aktuální. 
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