
Ústav jižní a centrální Asie FF UK vÚstav jižní a centrální Asie FF UK vÚstav jižní a centrální Asie FF UK vÚstav jižní a centrální Asie FF UK v    PrazePrazePrazePraze    

Oponentský posudek Oponentský posudek Oponentský posudek Oponentský posudek bakalářskébakalářskébakalářskébakalářské    prácepráceprácepráce    

Nora Babalová: Stredná trieda vNora Babalová: Stredná trieda vNora Babalová: Stredná trieda vNora Babalová: Stredná trieda v    IndiiIndiiIndiiIndii    

    

Studentka indologie Nora Babalová si za téma své bakalářské práce zvolila 

problematiku vzniku střední třídy. Toto téma, které se velmi úzce dotýká ekonomického a 

společenského vývoje moderní Indie, je zatím mezi studenty oboru ojedinělé. Přestože jde o 

téma, které nenabízí jasné definice a analýzy, studentka se do práce pustila s odvahou. 

Cílem předkládaného textu je popis a shrnutí historického vývoje vzniku střední třídy s jeho 

významnými mezníky, a dále analýza a přehled specifik současné situace v indické 

společnosti.    

Práce je přehledně rozdělena do čtyř kapitol; v první kapitole autorka předkládá 

souhrn definic jednotlivých badatelů převážně z oblasti sociologie. Druhá kapitola popisuje 

stručně na pěti stranách dějiny Indie po roce 1947. Jak říká autorka: Účelom druhej kapitoly 

je poskytnúť chronologický prehľad hospodárskeho a sociálneho vývoja nezávislej Indie po 

roku 1947, ktorý by mal najmä neodborovým čitateľom uľahčiť orientáciu vo vybranej téme, 

pričom hlavná pozornosť je venovaná najmä tým udalostiam, ktoré sa na formovaní indickej 

strednej triedy priamo podieľali. Vzhledem k tomu, že se velmi zdařilá třetí kapitola věnuje 

historii vzniku střední třídy v Indii a její analýze, bylo by logičtější jednotlivé aspekty uvést 

v kontextu významných dějinných událostí. Podkapitola 3.3. História strednej triedy v Indii se 

dokonce velmi podrobně zabývá dějinami a mnohé informace jsou totožné s kapitolou 2. 

Domnívám se, že sloučení kapitol 2 a 3 by čtenářům ulehčilo orientaci v problematice více.  

Čtvrtá kapitola zajímavě pojednává o některých konkrétních aspektech specifických 

pro indickou střední třídu. Autorka nabízí vhled do života nově vznikající skupiny obyvatel 

pracujících v call centrech a firmách zaměřených na high-tech techologie. Analyzuje také 

úlohu anglického jazyka a virtuální migrace v globalizačním procesu a jejich vliv na postoje a 

myšlení střední třídy. V této kapitole či v Závěru se mohla studentka stručně dotknout 

srovnání Indie s ostatními zeměmi skupiny BRICS, které by bylo zajisté velmi zajímavé.  

Možná by mohla studentka provést srovnání při obhajobě. 



Text bakalářské práce je proložen tabulkami, které se vždy vztahují k danému 

tématu a čtenáři poskytují dodatečné informace k textu, což hodnotím pozitivně.  

V textu se objevují některé drobnější chyby, které by jistě bylo snadné odstranit 

pozorným přečtením (např. na straně 29 není jasné, o jaký rok se v případě 54% jedná, a 

jaký procentuální podíl vyjadřuje absolutní údaj 103 mil. lidí), a překlepy: mezera před tečkou 

(s. 40), zdroj tabulky nacházející se nikoli pod tabulkou, ale v textu na další stránce (s. 34-

35), apod.). Tyto chyby nepovažuji za nijak zásadní. Bohužel z mé strany musím studentce 

vytknout uspořádání kapitol 2 a 3. Toto by zasloužilo propracovat více do hloubky.  

Bakalářskou práci jinak shledávám v pořádku, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji 

známku velmi dobře. 
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