
Posudek na diplomovou práci Bc. Kateřiny Holubové „Transkulturní obrat a národní identita“

Ve své diplomové práci se Kateřina Holubová rozhodla zkoumat téma poměrně náročné

a ambiciózním záměrem bylo i jeho uchopení nejen po stránce teoretické, ale snaha empiricky 

otestovat některé hypotézy na mezinárodním datovém souboru ISSP. V teoretické části autorka 

dokládá dobrou orientaci v tématu, i když samozřejmě vzhledem k šíři problematiky a množství 

teoretických přístupů je její shrnutí často nutně selektivní a zjednodušující; dle mého názoru by však 

obsáhlejší pojetí již bylo nad únosný rozsah diplomové práce, který již v současné podobě je velmi 

nadstandardní. Teoretická část textu pak také autorce poskytuje dostatečné východisko pro 

formulaci výzkumných hypotéz, které následně testuje. Výběr dat ISSP a provedená sekundární 

analýza konkrétních položek vychází často z pragmatické úvahy, jaká data máme k dispozici a co na 

nich lze demonstrovat – což autorka korektně přiznává –, nicméně lze konstatovat, že se jedná o 

volbu vhodnou a autorka data náležitě vytěžila. Zvolené statistické zpracování dat je adekvátní a 

prezentace výsledků srozumitelná a názorná. Ocenit je třeba také autorčin přístup k interpretaci 

výsledků, kdy bere v úvahu i alternativní vysvětlení, které ne vždy podporují její hypotézy, a kriticky 

zvažuje kvalitu využívaných dat a jejich limity. 

Po formální stránce na textu neshledávám žádné závažnější nedostatky, struktura textu je přehledná, 

osobně bych snad jen uvítala zdůvodnění hypotéz přímo při jejich první formulaci a shrnutí 

předchozích empirických studií bývá spíše zařazováno již před vlastní analýzy, nicméně ani jejich 

umístění v diskuzi nevnímám nijak negativně. Práce s odkazovanou literaturou je na velmi dobré 

úrovni a ocenit je třeba i množství využívaných zdrojů, včetně zahraničních. 

Předložená práce dle mého soudu splňuje nároky kladené na diplomové práce na Filozofické fakultě 

UK, a doporučuji ji proto k obhajobě. Domnívám se, že může aspirovat i na hodnocení výborně.

V Praze 12. září 2014 Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.


