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Předložená diplomová práce vychází z etnografického výzkumu rozvojového projektu Kola pro
Afriku, který autor sledoval v České republice a Gambii. Teoreticky se výzkum opírá o teorii
sítí aktérů a navazující přístupy materiální sémiotiky a představuje originální příspěvek
k literatuře zabývající se rozvojovými studii. Kromě úvodu a závěru je práce rozdělena do tří
kapitol, kdy první se věnuje teoretickým a metodologickým východiskům a omezením práce,
druhá etnograficky sleduje kola v České republice a třetí kapitola pak kola v Gambii.
Diplomovou práci považuji ve všech směrech za vynikající. Jan si přesvědčivě osvojil zvolenou
teoretickou literaturu a tvůrčím způsobem ji využil pro vlastní zkoumání. Přístup jednoduše
neaplikuje, ale prostřednictvím vlastní studie rozvíjí. Konkrétně přichází s argumentem, že
v průběhu projektu Kola pro Afriku se na jeho cestě z České republiky do Afriky jednoduše
neproměňují pouze objekty-kola v rámci jedné (fluidní) topologie, ale podstatným způsobem
se proměňuje topologie samotná. Co se týče fáze terénního výzkumu a metodologickým voleb,
autor přesvědčivě zdůvodňuje multi-sited logiku terénního zkoumání, kterému se během
několika měsíců věnoval v České republice a v Gambii (dva výzkumné výjezdy). Jazyková a
stylistická úroveň práce je, až na občasné lapsy (např. shoda podnětu s přísudkem na str. 67),
vysoká.

Jak v terénu, tak při analýze a psaní pracoval Jan velmi samostatně, práci se mnou průběžně
konzultoval a připomínky kvalitně zapracoval do finální verze textu. Již v průběhu práce na
diplomce prezentoval své dílčí závěry na konferenci CASA v září 2014, jež byly poté
publikovány jako výzkumná zpráva v časopise Cargo (2015/1-2). Z hlediska průběhu i
výsledku považuji předloženou diplomovou práci za příkladnou.
Do rozpravy při obhajobě navrhuji otázku, v čem autor spatřuje nejpodstatnější přínos své
studie a) pro antropologickou literaturu věnující se rozvoji (Fassin, Mosse ad.); b) pro praktiky
rozvoje, jakými jsou Kola pro Afriku, případně další nevládní organizace zabývající se
rozvojovou spoluprací a „transferem technologií“.

Předložené dílo suverénně splňuje nároky kladené na diplomovou práci na Katedře obecné
antropologie. Jednoznačně doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnotit výborně.
Kromě již publikované výzkumné zprávy by si práce rozhodně zasloužila přetavení do
plnokrevného odborného článku, přičemž budu autorovi ráda nápomocna.
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