
Posudek na bakalářskou práci Jakuba Erbena Životní styl a vztahy v subkultuře baletního umění 

 

Posuzovaná práce si klade za cíl „zmapovat životní styl baletního umělce od počátečních kroků a 

rozhodnutí až ke sklonku kariéry a dalšímu potenciálnímu pracovnímu uplatnění“. Činí tak za pomoci 

kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Dílčím cílem (s. 10) je také empiricky ověřit 

vhodnost a platnost termínu subkultura jako označení skupiny baletních umělců. I když je metoda 

vhodně zvolena, nepovažuji ji jako dobře provedenou a prezentovanou, a z toho důvodu považuji cíl 

práce za splněný pouze z části.  

Gramaticky a stylisticky je práce ucházející, práce se zdroji je místy velmi ledabylá (například kapitola 

2.3.), není jasno, kdy jde o názory či pozorování autora, a kdy jde o čerpáni z literatury. Některá tvrzení 

pokládám za nedostatečně či nepřehledně doložená, příklad za všechny – kapitalistické prvky v Laterně 

magice na s. 18. Jde o pozorování a hodnocení autora (na čem je založené?), je to převzato z rozhovoru či 

jiného zdroje? Teoretická část je ucházející, což přičítám autorovu záměru postavit práci spíše na 

empirickém výzkumu. 

Empirický výzkum považuji za dobře navržený, ale velmi zmatečně provedený, nejasně prezentovaný a 

nepřiměřeně interpretovaný. Ve třetí části práce autor popisuje organizaci a metodologii výzkumu a píše 

například: „Zároveň byl právě od výše uvedených osob přislíben rozhovor natolik dlouhý, podrobný a 

pravdivý, že se bylo možné spolehnout na jeho hloubku a kvalitu.“ Toto zásadní tvrzení o validitě však 

autor nijak nedokládá, bylo by dobré tak učinit u obhajoby.  

Vzhledem k cíli práce mi přijde dosti zmatečná facebooková anketa na 117 respondentech. Prosím o její 

objasnění během obhajoby. V části č. V části čtyři autor prezentuje výsledky vlastního šetření vnímání 

baletu veřejností. Vzhledem k tomu, že se autor pokusil o standardní dotazníkové šetření, není mi jasné, 

proč nepoužívá standardních a přehledných metod prezentace výsledků. To, co dlouze a zmatečně 

popisuje v odstavcích (s. 25 nn), by tabulka zobrazila jasně. V tabulce bychom se nedočetli výrazů typu 

„asi desetina respondentů” (s. 28). Meze celého šetření pak jsou zcela zapomenuty ve finální interpretaci 

(s 29), kde autor tvrdí, že „veřejnost bezpečně rozlišuje mezi baletem a sportem“. 

Pátá kapitola aspiruje na nejzajímavější část práce, která přichází s relevantními poznatky. Vážný problém 

ale je, že vzhledem k nejasnému popisu zpracování kvalitativních dat nelze výsledky kriticky zhodnotit 

(neboť autor to rozhodně neučinil). Vyvstávají otázky, proč jsou některá témata a některé rozhovory 

citovány vícekrát, jiné téměř vůbec. U obhajoby by bylo dobré toto ozřejmit. 

K celkovému hodnocení práce: téma je dobře zvolené, metoda přiměřená, ale zpracování nedostatečné. 

Oceňuji některé části pro zajímavá zjištění, ta ale postrádají důkazu o validitě. Vzhledem k výše řečenému 

doporučuji práci k obhajobě s navrženou známkou dobře. Zdůrazňuji však, že o konečném výsledku by 

měla rozhodnout obhajoba a to zejména vysvětlení metodologického zpracování výzkumu. 
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