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Martin Špaček předkládá k obhajobě práci, která se zabývá smysluplným a málo zpracovávaným 

tématem vysokoškolského vzdělání v kontextu vesnického prostředí. Zaměřuje se především na to, 

jak vysokoškoláci z jedné jihoslovenské vesnice reflektují vlivy, které vedly k jejich studiu vysoké 

školy, potažmo formovaly celou jejich vzdělanostní dráhu. Práce je opřena o dva týdenní etnografické 

výzkumy v daném prostředí. Autor zasazuje své interpretace jak do kontextu studia reprodukce 

sociálních nerovnostní (Bourdieu, Katrňák), tak do diskuzí o proměnách moderní společnosti 

(Bauman) i specifických změnách vesnického prostředí. 

Předložená práce prokazuje dlouhodobý a systematický zájem o předmět studia, a to jak v rovině 

teoretické tak empirické. V tomto jednoznačně vybočuje z průměru bakalářských prací a mohu 

předem avizovat, že podle mého názoru si zaslouží hodnocení „výborně“. Jak už tomu ale bývá, 

poučeným propojením s existujícím stavem bádání autor zároveň otevřel řadu otázek, které by bylo 

dobré diskutovat v průběhu obhajoby. Pokusím se zde vyložit ústřední kritické námitky, které vůči 

textu mám.  

Teoretické rámování tématu lze do určité míry považovat za inkonzistentní v momentě, kdy se na 

jedné straně hlásí k Baumanově „tekutosti“ moderního světa a na druhé - či spíše na té stejné (str. 7) 

- k Bourdieumu a k jím inspirovaným přístupům ke studiu sociálních nerovností. Zatímco první autor 

hovoří o rozpouštění všech struktur, druhý věnuje většinu svého díla tomu, aby ukázal, jak mocně 

tyto struktury působí. S tím souvisí i nejasné řešení otázky, zda současné vesnické prostředí bakalant 

považuje za určitým způsobem specifické, či v duchu Bauman za „rozpouštěné“ – a tudíž by asi 

nemělo smysl o vesnici jako takové mluvit(?). 

V další části věnované sociálním nerovnostem pak určité zmatení vneslo užití Katrňákovy knihy. To 

nelze brát zcela jako výtku vůči obhajované práci, protože Katrňáka lze jinak zcela jistě považovat za 

relevantní autoritu v kontextu českého studia sociálních nerovností. Jeho interpretace Bourdieuho je 

ale značně problematická, a celkově vyložení kulturní perspektivy jako pravicové alternativy, která 

dává prostor pro hledání chyby u jednotlivců/rodin, je zavádějící. V kontextu bakalářské práce se 

jedná o pochopitelný postup, avšak pokud by se autor ve svém dalším studiu chtěl pokračovat 

v podobném tématu, bylo by v mnohém přínosné podívat se na primárnější zahraniční zdroje. Smysl 

Bourdieuho díla například leží i v tom, že kultura nepředstavuje žádný svobodný a autonomní 

prostor, ale je zásadní součástí společenské struktury a podílí se na její reprodukci. 

Jádro práce nicméně spočívá především v empirické části. Co je na první pohled zřetelné, je časté 

užívání, až snad nadužívání „reflexí“ a „reflektování“ v celém textu. Je zřejmé, že autor se tím 

korektně vyrovnává s epistemologickými problémy empirického výzkumu, avšak otázka čtenáře – či 

spíše moje – je, o čem vlastně představené interpretace vypovídají? Nejčastěji se v práci hovoří o 

tom, jak informátoři reflektují vlivy, kterým byli vystaveni při své vzdělanostní dráze. Co nám vlastně 

tato reflexe říká? Z textu se nezdá, že by tyto reflexe byly chápány jako zdroje „tvrdých“ dat o realitě 

minulých vzdělanostních drah. Zároveň ale nejsou prezentovány ani jako odrazy současné pozice či 



situace informátorů. Může se jednat o nepozorné čtení práce, nicméně otázka, jak mám vlastně 

představované reflexe vlivů vnímat, mi zůstala otevřená. 

Nejzajímavější části analýzy byly z mého pohledu dvě drobnější vybočující podkapitoly 6.1.1. a 6.5. 

Druhá jmenována podkapitola podle mého názoru formulovala pohled, který by byl zdaleka 

nejsrozumitelnější a podstatně přínosný – tj. jak je v kontextu vesnického prostředí nahlíženo 

vysokoškolské vzdělání (ať už kýmkoli), a jaký význam má tedy tato forma kapitálu v moderních 

společnostech v (potenciálně) izolovanějším komunitním prostředí venkova – a zároveň – nakolik se 

lokálně podmíněné nahlížení na tento kapitál může podílet na celkové reprodukci nerovností ve 

společnosti. 

Autor tvrdí, že při svém výzkumu významnější dopad dosaženého vzdělání na strukturu vztahů ve 

vesnici nepozoroval, nicméně zrovna toto konstatování není příliš přesvědčivé. Samozřejmě bývá 

vždy obtížnější daty prokázat, že něco není, než, že něco je. Na druhou stranu právě podkapitola 

6.1.1. ukazuje poměrně fascinující příběh, ve kterém se hierarchická struktura vesnice projevuje a to i 

v kontextu vysokoškolského vzdělání. 

Z formálního hlediska je práce v pořádku.  Poněkud stylisticky nezvykle působí časté užívání spojení 

„uvažování + 2. pád“ (např. „Důvody uvažování vysoké školy“, str. 50). Nejsem si jistý, zda se jedná o 

záměr, kterým chtěl autor vyjádřit širší a komplexnější proces než pouhé „uvažování o vysoké škole“. 

Pokud ano, tak by asi bylo vhodné v práci tento záměr objasnit a vysvětlit. S ohledem na etiku 

výzkumu nebylo v práci jednoznačně uvedeno (nebo jsem to přehlédl) zda jména informátorů byla 

anonymizována.  

Jak již bylo řečeno, tak přes uvedené výtky práce zřetelně splňuje nároky kladené na kvalifikační 

text na bakalářském stupni studia. Rozhodně ji doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit 

známkou „výborně“. 

  

V Praze dne 30. 8. 2015 Ondřej Špaček, Ph.D. 


