POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
Hana Malotová: Vliv osobností Tomáše a Jana A. Bati na rozvoj města Otrokovice. Fakulta
humanitních studií UK, Praha 2013, 125 str. + Přílohy.
Obuvnický rod Baťů zanechal v bývalém Československu výraznou stopu nejen v podnikání,
nýbrž i v budování celých městských čtvrtí nebo obcí. Baťové vytvořili rovněž rozsáhlou síť
obchodních domů a prodejen, zajišťovali rozvoj dopravní infrastruktury. Část majetku
vlastnili Baťovi přímo, další prostřednictvím svých společností. Kromě Zlína do tohoto pořadí
náleží hlavně části Otrokovic či Napajedel, část Zruče nad Sázavou nebo na Slovensku dnešní
Partyzánské (předtím Baťovany), popřípadě Nové Zámky. Jde opravdu o rozsáhlý majetek.
Nadto se v tomto případě setkáváme s rozsáhlou industrializací, která s menším zpožděním
zasáhla určité oblasti Moravy a Slovenska.
Do „baťovského“ studia výrazně zasáhla svou diplomovou prací také Hana Malotová.
Konkrétně se její práce týká urbánní sociologie města Otrokovice, v němž diplomantka žije.
Právě příslušnost k určitému místu přináší jisté výhody, ale též nevýhody, a to hlavně v tom
smyslu, že bádání bude poněkud zkresleno. Nejde o nic výjimečného, právě z tohoto důvodu
antropologové nedoporučují studovat vlastní společenství nebo etnikum.
Lze konstatovat, že Hana Malotová ve své diplomové práci uplatňuje mimo jiné reflexivní
sociologii. Vychází mimo jiné z vlastního terénního výzkumu, především ze svého blízkého
okolí (včetně rodinného). Kromě toho mohla přirozeně využít participativní pozorování.
Vysoce je nutné hodnotit tu skutečnost, že diplomantka projevuje úpornou snahu přímo
detailně obsáhnout zvolenou problematiku. Je možné říci, že cíl práce je vcelku úspěšně
splněn zvláště s pomocí relevantní odborné literatury předmětu, vztahující se rovněž k urbánní
sociologii.
Za pozornost stojí, že diplomová práce je vhodně členěna na kapitoly a podkapitoly,
v nichž se postupně podává plastický obraz sledovaného města. Přece jen při podrobném čtení
lze objektivně zjistit některé menší nedostatky, ovšem ne meritorního rázu. Tak po formální
stránce mohla být práce stylisticky vytříbenější.
Celkově lze konstatovat, že Hana Malotová ve své diplomové práci osvědčila schopnost
získat relevantní údaje ke zvolené problematice. Prokázala, že umí pracovat ve zvolené
oblasti studia a že dokáže získané poznatky interpretovat. Předložená práce je vhodně
provedena jak po stránce metodologické a teoretické, tak i praktické. Protože autorka podala
velmi dobrý badatelský výkon, práci lze přijmout jako vhodný podklad k obhajobě.
Závěr: Práce je přijatelně udělána, vyhovuje náročným kritériím, přikláním se k hodnocení
známkou v e l m i d o b ř e.
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