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Základní charakteristika práce. 

Předkládaná bakalářská práce je empirického charakteru. Věnuje se tématu folklóru, který není 

v české sociologii příliš zmapován a studie tedy přináší cenné nové poznatky k tématu.  

 

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Pomocí kvalitativního přístupu autorka mapuje faktory vedoucí k zájmu o folklor v regionu, kde není 

původní silná folklórní tradice. Cílem práce je popsat mechanismy, které jedince vedou k činnosti 

ve folklorním souboru a co mu soubor přináší, jak přispívá k utváření jeho identity.  

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Práce používá kvalitativní přístup pomocí polostrukturovaných rozhovorů, což je adekvátní postup. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o kvalitativní výzkum pouze v jednom folklórním souboru, autorka 

v závěru správně zmiňuje jistou omezenost závěrů a potřebu ověřit tvrzení v dalším, nejlépe 

kvantitativním šetření na více souborech. 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, vytváří 

text konzistentní celek? 

Struktura práce je přehledná, poznatky získané v teoretické části práce vedou k vytvoření 

výzkumného nástroje (osnova rozhovoru) pro analytickou část. 
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OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, vhled 

autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

V teoretické části autorka přehledně vymezuje základní pojmy, s nimiž pracuje: folklor, folklorismus, 

tradice, socializace a identita. Některé běžné sociologické pojmy jsou možná vysvětleny až příliš 

polopaticky. V úvodu je také přehledně nastíněna historie zkoumání folkloru v sociologii. Na základě 

literatury autorka poukazuje na proměnu folkloru od tradiční k dnešní postmoderní společnosti, a tím 

i proměnu jeho role ve společnosti, která úzce souvisí se zkoumanou otázkou. Pomocí konceptu 

identity a na základě funkcionalistického přístupu autorka přibližuje úlohu folkloru v životě jedince i 

jeho funkce společenské. Dále na základě existujících výzkumů představuje jednotlivé mechanismy, 

které mohou vést k zájmu o folklor. Vzhledem ke zvolené struktuře teoretické části dochází občas ke 

zbytečnému opakování informací (např. vyčíslování funkcí folkloru) v jednotlivých kapitolách. 

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem k cíli 

práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Ke zkoumání mechanismů, jak se členové k folklóru dostali a proč v souboru setrvali, je zvolena 

metoda kvalitativních rozhovorů s 13 členy jednoho souboru. Základní struktura dotazníků je dobrá, 

jen upozorňuji na některé doplňující otázky, které mohly na respondenta působit sugestivně 

(„Dokážete si představit život bez folkloru?“; „Supluje vám Rosénka rodinu?“; Je pro vás soubor 

smyslem života?“). Empirická část je přehledně rozdělena do jednotlivých podkapitol dle 

analyzovaných témat, uvítala bych jen jasnější upřesnění, do jaké míry témata odrážejí otázky 

z předem připraveného dotazníku a do jaké míry kategorie vznikaly až při analýze rozhovorů. 

Jednotlivé kategorie jsou přesvědčivě doloženy výpověďmi respondentů.  

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických analýz, 

provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení výzkumných 

otázek, naplnění cílů práce). 

V závěru diplomantka přehledně shrnuje poznatky vyplývající z rozhovorů a propojuje je dobře 

s pojmy z teoretické části. Z textu je vidět velký zápal autorky pro folklór, takže popis souboru místy 

působí až přehnaně eufemisticky, možná by stálo za to povšimnout si i možných negativních jevů 

v souboru.  

Oceňuji, že v závěru respondentka zmiňuje, že si je vědoma omezené platností jí zjištěných 

skutečností a že její výzkum lze vnímat spíše jako pilotáž pro případný kvantitativní výzkum na více 

folklórních souborech. 

 

 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-162 tis. 

znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora od převzatých, 

seznam literatury atd.) 

Z formálního hlediska práce splňuje základní požadavky na odborný text: odkazy na citovanou 

literaturu, odpovídající seznam literatury, příloha – osnova dotazníku. 
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Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, označení 

příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Práce je psána kultivovaným a srozumitelným jazykem, z textů čiší zápal autorky pro téma, který snad 

práci neubírá na odbornosti. 

 

 

Celkové hodnocení práce 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

  

Datum: V Praze 15. června 2016 

 

Podpis:  

 


