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Název práce: Liminalita workcampu, aneb cesta tam a zase zpátky (a všechny ty nevšední zážitky mezi tím) 

Vedoucí práce: Mgr. Jakub Grygar, Ph. D.  

Oponent/tka: Vít Horák 

Navržené hodnocení: výborně 

 

 

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? 

 

Ano, cíl je formulován v úvodu takto: „Stěžejní výzkumnou otázkou bylo, zda se v případě jednoho konkrétního 

workcampu dá účast na něm považovat za liminální období života. V této práci se snažím ukázat, že workcamp, stejně 

jako další druhy cestování, může za určitých podmínek nabýt podoby rite de passage, tak jak jej popsal ve své práci 

Arnold van Gennep.“ Závěr této výzkumné otázce odpovídá. Problém je však v tom, že abychom získali odpověď na 

otázku, není třeba čekat do závěru. Čiší totiž z každé stránky. O charakteru workcampu je rozhodnuto už v úvodu a 

zbývající část práce tuto tezi jen stále reprodukuje. Vrátím-li se k citaci výše, je zde psáno „...za určitých podmínek...“, 

o tom se však v práci nepíše, liminalita workcampu není problematizována, je spíše předpokládána. Práce tak do značné 

míry postrádá napětí. 

 

Práce je přehledně a vhodně strukturována.  

 

 

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

 

Opora v literatuře je na bakalářskou práci nadstandardní. Jedná se o relevantní literaturu, která je vhodně zapojena do 

textu.  

 

 

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

 

Není mi jasné, jak probíhaly rozhovory s účastníky campu. Jednalo se o zápis kusých výroků během dne nebo šlo o 

soustavné rozhovory, kde mohla tazatelka jednotlivá témata rozebírat do detailu? Soudě podle uvedených citací to 

vypadá na první možnost. Práci to myslím škodí. Citace se nesou ve znamení nekritického nadšení „workcampy mi 

poskytly možnost být sama sebou“ (s. 33), „vše je tak intenzivní“, „je tady všechno možné“ (s. 34) „žijeme v harmonii“ 

(s. 37), vůči nimž autorka nezaujímá dostatečný odstup. Většinou je bere tak jak jsou řečeny, což se jí jistě hodí pro její 

tezi, ale nedozvídáme se pak více, než že vše je super. V euforii nezůstávají jen účastníci campu, ale bohužel do ní 

sklouzává i sama autorka. Je-li všechno tak jasné, nedostaneme se k žádnému k detailnějšímu rozboru toho, jak to na 

workcampu chodí.  

Domnívám se, že citelně chybí hloubkové rozhovory, protože z uvedených citací se toho moc získat nedalo.  

 

 

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

 

Tereza Sedláčková dobře propojuje své téma s literaturou. Výhrady mám k analýze rozhovorů viz bod 3. 

 

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 úroveň práce je velmi dobrá. Nemám připomínek. 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=c03f456377b021e1ea67f12ca93eae7e&tid=2&redir=sezn_ucit&kod=00667


 

 

 

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

 

Pochvalu zaslouží volba originálního tématu a jeho propojení s Gennepem resp. Turnerem. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

Přes kritické připomínky práci hodnotím vzhledem k bakalářskému stupni jako výbornou. Kladně hodnotím především 

fakt, že autorka dokázala v průběhu celé práce držet kontakt se sociologickou/antropologickou teorií, že práci vhodně 

strukturovala a celkově prokázala schopnost zpracovat téma na formálně odpovídající úrovni.  
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