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Životní styl a vztahy v subkultuře baletního umění. 

 
Práce se zabývá zajímavým tématem a autor svůj postup zejména v závěrečné fázi konzultoval, 
bohužel často až poté, co provedl některá rozhodnutí. První podobu textu jsem dostal až tři dny před 
termínem odevzdání. Práce postupně rozšiřovala ambice i záběr, a třebaže autor některé pasáže 
nakonec vypustil (anketa mezi rodiči, využití sportu jako jistého kontrastu), zůstala relativně 
extenzivně pojatým textem. Očekával jsem, že empirická část bude dovedena do podoby standardní 
analýzy, ale musím konstatovat, že poslední verze práce tuto šanci nevyužila. 
 
Silnější stránkou práce je celkem solidně sepsaný teoretický úvod, celkem dobrá práce  
s literaturou a vůbec autorova schopnost interpretace prokázaná v kvalitativní části výzkumu. Proto i 
závěry práce lze považovat za prokázané a kvalitativní část výzkumu by mohla být s drobnými 
výhradami považována za přijatelnou, rovněž jazykovou složku práce je možno považovat za 
přednost. 
 
Obecnějším problémem práce je přístup ke klíčovému tématu. I když je subkultura vcelku uspokojivě 
vymezena, přece jen trochu chybí detailnější vymezení atributů nebo klíčových bodů, které by pak 
„vedly“ kvalitativní rozhovory. V nich autor volí biografický přístup, mám ale pocit, že trochu ztrácel 
čas popisem toho, jak děti začínají (připouštím, že to jistým způsobem subkulturu definuje, ale 
nemusí to být až tak relevantní, srovnáme-li to s tématem interpersonálních vztahů). Obecným 
problémem je také absence ženského pohledu – nahlížení subkultury jenom z pohledu mužů by 
mohlo být terčem i velmi razantní kritiky. Zcela okrajové citace jedné studentky konzervatoře 
nemohou tuto mezeru zaplnit, často reprodukují povrchní stereotypy. Také využití skupiny studentů 
nedává velký smysl, protože nejde o „profesionální subkulturu“ (s.8), je ostatně velmi skromné. 
Jádrem práce tak zůstávají rozhovory s několika skutečnými profesionály, nicméně metoda 
zpracování těchto rozhovorů není zcela jasná – autor by mohl u obhajoby doložit, u kterých byl 
pořízen záznam na diktafonu a u kterých šlo o nějaké poznámky (a jak zpracované).   
 
Zásadní problém vidím ovšem v prezentaci výsledků kvantitativního šetření. Uvádí pouze dva číselné 
údaje, jeden o počtu respondentů, druhý o počtu dotazovaných v předvýzkumu (přibližné číslo vůbec 
nebudí důvěru, navíc z práce vyplývá, že po provedeném předvýzkumu měl autor maximálně 14 dní 
na sběr dat a jejich analýzu). Navíc autor uvádí, že výsledky kvantitativního šetření měly být využity 
v rozhovorech s baletními umělci, které probíhaly souběžně… (24). Nejsou uvedeny žádné 
charakteristiky vzorku, přitom práce zobecňuje výsledky na veřejnost. Fakticky není jasná ani 
metoda kvantitativního zpracování, i tu musí autor u obhajoby doložit.  Hypotézy nejsou testovány, 
viz například teze, že znalosti se pojí se zájmem o balet (s. 26). Čtenáře nepřesvědčí ani odkazy typu 
více než polovina (29), „zde převládala odpověď nevím“ nebo „víc jak třetina“ – „téměř vyrovnali“ 
(27). 
 
Ovšem také v kvalitativní části autor občas vkládá do textu své vlastní úvahy, aniž by je oddělil od 
faktů (poslední odstavec na s.33). Čtenáře tak maně napadne i otázka, čím se vlastně práce odlišuje 
od článku uvedených v Právu…(30). 
 
Protože existuje možnost, že autor práce doloží svůj postup i prezentované výsledky, jsem ochoten 
dát souhlas k obhajobě práce. Půjde arciť o náročný úkol, a netroufnu si ani odhadovat 
pravděpodobnost dosažení výsledku „dobře“. 
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