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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 
 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Výzkumná otázka, resp. cíl práce, je formulována přehledně (str. 5) a je zohledněna i v Závěru 

posuzovaného textu. Práce je strukturována přehledně, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují 

a přispívají k velmi dobré čitelnosti textu. Ke struktuře práce mám pouze dvě menší poznámky: 

a) v teoretické části se místy objevují analytické pasáže, což je zřejmě daň za to, že autorka v 

textu balancuje na hraně esejistického psaní (které lépe konvenuje etnografické metodě); a 

b) kapitolu Metodologie by bylo vhodnější rozčlenit na více podkapitol, než je pouze ta, kterou 

z diskuse o použitých metodách vyděluje psaní o autorčině reflexivitě. 

 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Autorčino téma, studium cestování, resp. dočasného odloučení jako přechodového rituálu a diskuse 

toho, zda se v těchto případech setkáváme se vznikající communitas nebo ne, patří již k těm, které 

jsou v sociální antropologii a sociologii zhusta diskutované. Jedním z důsledků této situace je pak i 

to, že student při výběru literatury prakticky nemůže sáhnout vedle: lze zužitkovat prakticky každý 

text, který v anotaci obsahuje slova přechodový rituál nebo communitas. Na textu Terezy 

Sedláčkové je tedy poměrně sympatické, že této svůdnosti nepodlehla a svou práci opřela o klasické 

texty van Gennepa a Turnera. Autorka dále využívá religionistické literatury a vybraných etnografií. 

Nutno uvést, že všechny texty, s nimiž pracuje, používá korektně a s tvůrčím přístupem ve vazbě na 

své téma. Takto činí relevantními i ty práce, které jsou tematicky jejímu zájmu vzdálenější (např. 

Búriková, Miller 2013; Wacquant 2004). Oceňuji i práci s jinými žánry, než je pouze akademická 

stať, konkrétně s dokumentárním filmem. Ve studiu svého tématu se opírá ve značné části i o 

zahraniční literaturu. 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 



 

 

analýzy?  

 

 

Práce stojí na několika zdrojích dat: čerpaných z literatury a dalších "textů" (dokumentární film, 

přednášky), vytěžených z provedených výzkumných rozhovorů, etnografického pozorování a 

opírajících se o vlastní reflexivní práci autorky.  Jedná se o dobře provázaný korpus "dat", které 

Tereza Sedláčková zdatně a přesvědčivě propojuje. 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

V posuzované práci se lze setkat s několika typy použitých argumentů: 

a) argumenty na základě literatury (které jsou přiměřené); 

b) argumenty na základě toho, co se autorka dozvěděla od účastníků výzkumů (které jsou 

interpretovány realisticky); 

c) argumenty opřené o vlastní výzkumnou zkušenost, etnografii (ty jsou popsány a doloženy s 

velkou mírou citlivosti pro etnografický detail). 

Pro posuzovaný text Terezy Sedláčkové je přitom příznačné, že tak, ajko autorka nepracuje 

izolovaně s dílčími výzkumnými metodami, tak i popis a interpretace výzkumné situace je založen 

na provázanosti těchto dílčích argumentačních postupů. 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Ano. 

 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Formální stránka práce má standardní úroveň. 

 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Na posuzované práci obzvlášť oceňuji především dvě věci. Zaprvé to, že autorka nesklouzla do 

interpretačních a argumentačních klišé. To je něco, co vzhledem k povaze jejího tématu není zcela 

samozřejmé. Zadruhé pak již zmíněnou citlivost pro etnografický detail a interpretační přiměřenost. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

 

 

Celkové hodnocení práce: Tereza Sedláčková prokázala, že rozumí tématu, který se rozhodla 

zpracovat, že se v něm dokáže se značnou mírou samostatnosti orientovat a že zvládla jak 

teoretické, tak i metodologické požadavky kladené na bakalářskou práci. Práci hodnotím jako velmi 

zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji ji ohodnotit jako výbornou. 
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