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1. CÍL PRÁCE  

 

Cílem práce bylo „poskytnout vhled do radikalizace obyvatel České republiky vzhledem 

k aktuálně probíhající migrační krizi [a] popsat faktory, vedoucí k tomuto jevu“ (str. 40), a to 

rozborem konkrétního příkladu iniciativy Národní domobrany. Na tuto organizaci zaměřený 

výzkum měl pak za cíl „proniknout do motivů, které vedly […] členy domobrany ke vstupu 

do iniciativy a pokusit se pochopit jejich jednání“ (str. 27). V obou polohách bylo cíle 

dosaženo v míře odpovídající nárokům kladeným na bakalářskou práci, a to způsobem, který 

dovoluje práci označit za zdařilou.  

 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a 

vlastní práce, vhodnost příloh apod.): 

 

Autor si zvolil téma povýtce aktuální – a udělal dobře. Věnovat se celospolečensky ožehavým 

tématům už je a ještě více bude nutné, má-li být antropologie/etnologie schopna před 

společností obhájit svou existenci. Ačkoli tedy uvedený krok hodnotím jednoznačně kladně, 

nevyhnul se autor – mám za to – potíži, která se v uvedeném kroku skrývá, a to (byť 

implicitnímu, ovšem i tak dobře patrnému) příklonu k určité ideologické (a ovšem politické) 

pozici. Antropologie je o porozumění, abychom ale mohli/byli schopni porozumět, je třeba 

mít pro aktéry odpovídajícího dění takříkajíc pochopení. A to pro všechny v principu ve stejné 

míře. Konkrétně řečeno – i když je snad lidsky pochopitelné, proč autor Martina Konvičku či 

mainstreamová média spíše kritizuje, metodologicky je to prostě chyba. 

 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.): 

 

Po formální stránce prakticky nemám námitek. Pomineme-li soustavné – a stejně soustavně 

chybné – psaní tečky za „viz“ a skutečnost, že některé odkazy v poznámkách pod čarou 

nejsou zarovnány ke kraji, výraznější pochybení vlastně absentují. Jazyk práce je 

srozumitelný, odpovídající terminologii autor zvládá zcela bez potíží, stejně bezproblémově 

se orientuje v užívané literatuře. Na vkus autora těchto řádek je poměr elektronických zdrojů 

k těm „klasickým“ příliš vychýlen ve prospěch těch elektronických, je mi ale zřejmé, že se 



jedná o názor staromilce. Citace dodržují zvolený úzus; počet položek literatury – včetně prací 

v angličtině – odpovídá nárokům kladeným na bakalářskou práci. Přílohy osahuje práce tři 

(začátek druhé je pak v tak malinkém písmu, že je skoro nečitelný), jejichž povaha je skutečně 

jen doplňková, k práci nějakou další dimenzi nepřidávají; zjevně to ale ani nebyl ani jejich 

účel. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a 

slabé stránky, originalita myšlenek apod.): 

 

Třebaže obecný rámec migrační krize lze za originální označit jen stěží, kam mé znalosti 

sahají, domobranami se u nás dosud systematicky nikdo nezabýval – v tomto ohledu tedy 

prvek originality práce bezesporu obsahuje. Pokud jde o rozbor tématu, užitou metodologii, 

jakož i povahu závěrů, pohybujeme se již opět spíše ve sféře očekávatelného; hned je ale třeba 

dodat, že nějaké fenomenální závěry či bezprecedentní postupy nejsou tím, co je od 

bakalářské práce očekáváno – tím je, že autor ukáže, že zvládá zvolené postupy, odpovídající 

terminologii, umí pracovat s literaturou, umí rozvrhnout a logicky a argumentačně vystavět 

text v uvedeném rozsahu apod., přičemž toto vše autor bezesporu dokládá a v tomto ohledu je 

jeho práce jednoznačně zdařilá. 

 

 

5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  

 

výborně  
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