Posudek na bakalářskou esej

Marie Souminová, Pohled na současné vánoce očima dvou generací. Univerzita Karlova
v Praze, Fakulta humanitních studií, Praha 2012, 46 stran textu.

Autorka si za téma své bakalářské práce zvolila vánoční svátky, respektive reflexi
tohoto nejvýznamnějšího svátku v roce z pohledu dvou generací současných aktérů. Jednalo
se o skupinu třicátníků, v jejichž rodinách jsou vychovávány malé děti a o skupinu z generace
okolo šedesáti let, přičemž se nejednalo o prarodiče dětí respondentů z prvního souboru.
Marie Souminová koncipovala svoji bakalářskou esej vedle úvodu (kapitola první – s.
2-3) a závěru (kapitola šestá – s. 40-43) do tří rozdílně zaměřených bloků. V prvním z nich
(kapitola druhá – s. 4-7) nejprve srozumitelně vytýčila cíle své práce a následně popsala
zvolený metodologický přístup k řešení zadaného úkolu. K povaze tématu vhodně použila
kvalitativní výzkum, přičemž se opřela o polostandardizované rozhovory vedené obsahově
shodně s oběma generačně odlišnými skupinami respondentů. V této části též nastínila postup
při analýze a interpretaci výzkumem shromážděných dat. Ve druhém bloku (kapitoly třetí – s.
8-10 a čtvrtá – s. 11-22) se zabývala vánocemi jako svátkem, počátky a průběhem slavení
vánočních svátků, vánočním stromem, vánočními dárky i postavami dárců. Třetí blok
(kapitola pátá – s. 23-39) představuje stěžejní část bakalářské práce Marie Souminové.
Autorka v této části provedla analýzu dat z rozhovorů o současných vánočních svátcích a se
svým postupem čtenáře krok po kroku seznámila. Postupovala přitom podle jednotlivých
v úvodu vytýčených problémových rovin. Nejprve se zabývala přípravami a průběhem
vánočních svátků, dále zjišťovala význam vánočních svátků pro respondenty a soustředila se i
na negativa vánočních svátků a představy o budoucnosti slavení vánoc.
Bakalářská esej Marie Souminové jako celek má logickou strukturu, je přehledná a má
náležitě a jednotně vedený poznámkový aparát. Přes počáteční obtížnější orientaci v záplavě
nejrůznější literatury na téma vánoc a přes některé problémy a nesnáze při realizaci vlastního
výzkumu v terénu -odpovídající situaci výzkumníka – začátečníka- zpracovala autorka ve
výsledku bakalářskou práci na úrovni přibližující se standardu. Ocenila bych zejména závěr
předkládané bakalářské eseje, kde Marie Souminová přehledně shrnula konkrétní dílčí
výsledky, ke kterým na základě analýzy dat z vlastního výzkumu dospěla. Neuchýlila se ani
k obvyklým obecným konstatováním, ani k neurčitým plánům do budoucna, nýbrž věcně
formulovala svá výsledná zjištění. Formální stránku udržela autorka na slušné úrovni, i když
se v tomto ohledu některých nedostatků nevyvarovala (např. opakování shodného textu
v poznámkách /s. 26/, překlepy /s. 41/). Obsahově by pak -vzhledem k rozsahu výzkumem
získaných dat- bylo možné realizovat analýzu hlouběji, než se autorce podařilo.
Závěrem lze konstatovat, že autorka prokázala, že je schopna si stanovit konkrétní
výzkumný úkol, že dokáže získat potřebná data k jeho řešení, stejně jako s těmito daty dále
odpovídajícím způsobem pracovat a zformulovat přiměřené věcné závěry. Celkově Marie
Souminová dostála ve své bakalářské eseji požadavkům, které jsou na tento typ závěrečných
studentských prací kladeny a doporučuji ji proto k obhajovacímu řízení. Navrhuji vzhledem
ke všem shora uvedeným skutečnostem ve výsledku „velmi pěknou trojku“, tedy celkové
hodnocení dobře.
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