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Bakalářská práce se rozkládá na 55 stranách a obsahuje 31 stran příloh.  
 
Práce se skládá ze sedmi částí:   

- V Úvodu (a) nás autorka uvádí do problematiky, (b) vymezuje cíl práce („jaký je vliv a význam 
poutního místa Stará Boleslav na utváření identity regionu“) a jasně formuluje výzkumné otázky, 
(c) prezentuje také vlastní pohnutky ke zpracování práce a (d) seznamuje nás se strukturou 
práce. 

- Ve druhé kapitole Poutní místo a regionální identita diskutuje tyto klíčové koncepty a pojmy. 
- Třetí kapitola Metodika je (a) popisem zisku dat z několika typů pramenů a metody hloubkových 

řízených rozhovorů s pěti respondenty, přičemž považuji za pozitivní diskusi vhodnosti zvolených 
postupů a zařazení kategorie mladý ateista do skupiny respondentů a (b) popisem metody 
hledání odkazů na poutní místo v terénu, na webových stránkách a v dokumentárních pořadech 
ČT. 

- Čtvrtá, pátá a šestá kapitola se opírají o provedený výzkum a prezentují zjištění a výsledky 
bakalářské práce a to (a) význam a postavení poutního místa v regionu, (b) postavení poutního 
místa v samosprávě (zejména jako diskusi toho, jak poutní místo napomáhá propagaci                            
a marketingu), (c) poutní místo jako prostor setkávání církevních a světských aktivit                             
(s posouzením současného a budoucího možného využití poutního místa). Autorka s podporou 
citací z řízených rozhovorů, jejichž přepisy jsou uvedeny v příloze, shrnuje získané poznatky                 
a stanovuje závěry. 

- Poslední kapitola zdařile uzavírá celou práci. 
 
  
Pozitiva práce: 

- Práce je čtivá a téměř bez chyb. 
- Práce je jasná a výstižná. 
- Autorka ke zpracování své práce zjevně přistoupila svědomitě. 
- Práce navazuje na současné výzkumy na KSGRR PřF UK v Praze a autorka má o těchto 

výzkumných aktivitách přehled. 
- Práce navazuje na výzkumnou činnost svého školitele a doplňuje výzkumný projekt, z něhož 

předložená práce myšlenkově a částečně metodicky vychází.   
- Přepisy rozhovorů umožňují další využití poznatků výzkumné části. 

 
 
Neshledávám žádné nedostatky, které by vážně snižovaly kvalitu předložené bakalářské práce. 

- Jako nedostatek vidím nepřehlednost čtvrté, páté a šesté kapitoly práce, neboť není odlišena 
(např. kurzívou či jiným formátováním) přímá citace respondentů od hodnocení autorky. 

 
 

 
Moje první otázka navazuje na závěr autorky: Z jakých dalších hledisek se, na základě zkušenosti                        
ze zpracování své práce domníváte, že jsou poutní místa důležitá pro nevěřící? Diskutujte.   
 
Které závěry a zjištění Vaší práce pro Vás byly překvapující a proč? 
   
 
 
 
V Plzni dne 4. 9. 2013                                                                                                                   RNDr. Martina Hupková 


