
Školitelský posudek na bakalářskou práci Nory Babalové: 

 

 

Stredná trieda v Indii 
 

 

Nora Babalová patří mezi nejaktivnější studenty indologie se specializací bengálština a s 

tímto oborem ještě paralelně studuje obecně humanitní bakalářský program na Fakultě 

humanitních studií, což jí umožnilo strávit semestr na výměnném pobyt v dánském Aarhusu. 

Téma stratifikace společnosti ji oslovilo již na kulturně-historickém semináři a předkládaná 

práce je tak logickým vyústěním dlouhodobé studijní profilace autorky.  

Vhled do sociálně-vědní teorie a terminologie, který získala na druhém oboru, se promítá do 

logicky dobře strukturovaného textu, který správně postupuje od obecného ke konkrétnímu. 

Úvod po vzoru anglosaského způsobu akademického psaní čtenáře stručně seznamuje 

s obsahem jednotlivých kapitol. V první se autorka snaží definovat střední třídu v kontextu 

různých pojetí sociální stratifikace. Autorka nezůstává jen u klasiků Marxe a Webera, ale 

zmiňuje i Bourdieuho, jehož rozpracování konceptu třídy a symbolického kapitálu je pro 

definici střední třídy v Indii nepostradatelné, vlastně je dnes nepostradatelné pro 

sociologickou imaginaci o stratifikaci obecně. Vychází přitom zejména, avšak pochopitelně 

zdaleka ne výlučně, z Giddensovy monumentální přehledové příručky Sociologie. Při definici 

střední třídy se už více posouvá směrem k Indii, a to mimo jiné skrze práce Christopha 

Jaffrelota a Petera van der Veera i skrze jiné, kvantitativní studie. 

Druhá kapitola o hospodářském, sociálním a politickém vývoji nezávislé Indie je z celé práce 

asi nejslabší, protože je založena na několika českých odborných textech a dvou 

publicistických příspěvcích, které shrnuje v délce na oboru indologie nadbytečné. Bylo by 

bývalo lepší se omezit jen na zdůraznění těch dějinných momentů, které byly pro formování 

střední třídy nejdůležitější a namísto samostatné kapitoly jim věnovat prostor v řádu odstavců 

v kapitole následující, kde se jim autorka stejně nemohla vyhnout. Místo toho by bylo velmi 

zajímavé, kdyby autorka realizovala původně zamýšlenou kapitolu „Od kást k triedam,“ k níž 

měla jistý základ již načtený z kulturně-historického semináře (Chris Fuller a zejména 

Dípankar Gupta). Taková kapitola by jednoznačně vymezila dvě kontrastní formy sociální 

stratifikace a dobře uvedla její indická specifika.  

Třetí kapitola tvoří jádro práce a pojednává o střední třídě v Indii. Je nutné ocenit, že autorka 

při definici i kvantitativním vymezení v sekundární literatuře a ekonomických studiích 

nehledá pravdu o světě (resp. indické střední třídě), ale snadno se vypořádává s mnohostí 

pohledů různých autorů a dokáže tuto pluralitu hledisek přehledně vyložit a zhodnotit jejich 

výhody a nevýhody při výkladu problému. V některých případech se možná mohla pokusit 

získat aktuálnější kvantitativní data. Chvályhodné je, že autorka neredukuje střední třídu na 

žádný z jejích aspektů a věnuje se jak ekonomickým kritériím, tak spotřebnímu vkusu, 

vzdělání, hodnotám a postojům, jakož i diachronnímu pohledu na vznik současné indické 

střední třídy.  

Čtvrtá a poslední kapitola propojuje současnou střední třídu v Indii s jejím velmi důležitým 

kontextem, a to procesem globalizace, díky němuž rozvoj střední třídy v Indii i jiných zemích 

s nižším HDP na obyvatele významně akceleroval. Teoreticky vychází opět z Giddense a  

dále z Robertsona a i zde postupuje od obecného ke konkrétnímu a popisuje řadu významných 

aktuálních podtémat, například rozmach IT sektoru a call center, virtuální migraci nebo 

hybriditu. Bylo by bývalo velmi zajímavé přidat pár odstavců o politickém vědomí indické 

střední třídy. Naopak krátká podkapitolka o relevanci kast působí poněkud nadbytečně 



v rámci diskusi o globalizaci a naopak, jak už jsem zmínil výše, téma kasty a třídy by si 

zasloužilo zvláštní kapitolu. Závěr je vynikajícím shrnutím.  

Jako školitel jsem postup na práci Nory Babalové sledoval průběžně na bakalářském semináři 

i při četbě a komentování pracovních verzí jednotlivých kapitol. Většinu drobnějších 

faktických a formálních nedostatků se tak podařilo odstranit již v těchto fázích. Přesto se i ve 

finální verzi některé objevují, například v poznámkách 13 a 88 je odkaz neúplný nebo 

v nesprávném pořadí. Bibliografie bohužel nerozlišuje mezi odbornou literaturou a 

publicistickými zdroji, rovněž u jednotlivých položek místy chybí některé údaje, a to i 

v případech, kdy jsem na to autorku upozorňoval, například u Kapur a Vaishnav; Kapur D; Li; 

Limaye a dalších. Pokud jde o přepisy, správně je Manmóhan namísto Mánmóhan (s. 19) 

Singh. Jedná se však opravdu o drobnosti. 

 

 

Bakalářskou práci Nory Babalové doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako velmi dobrou. 
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