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1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Autorka popisuje hlavní cíl své bakalářské práce v následující citaci: „Já jsem se zaměřila na 

jednotlivé aspekty liminality tak, jak je popsal Victor Turner, a snažila jsem se zjistit na příkladu 

Erasmu, jak a proč se tyto aspekty mění v podmínkách současných moderních společností.“(s.2).  

Cíl práce pak dále autorka specifikovala v průběhu sběru dat tím, že se rozhodla zaměřit primárně 

na to, jak ovlivňuje jednotlivé aspekty liminality globalizace, což považuji za poměrně rozumné, 

jelikož povaze bakalářské práce takto užší vymezení jednoznačně sluší. Nicméně postrádám větší 

vysvětlení tohoto záměru, stejně tak jako vysvětlení toho, proč se autorka zaměřuje jen na vybrané 

aspekty globalizace (více viz.dále). 

 

Práce je vhodně rozdělena na teoretickou část, metodologii a praktickou část, ale ne vždy je obsah 

těchto hlavních kapitol vhodně uspořádaný.  

V teoretické části se autorka věnuje teoriím přechodových rituálů se zaměřením na liminální část 

tak, jak je popisuje Turner, včetně jeho vymezení pojmu liminárních osob,  communitas  a 

pozdějšího konceptu liminoidu.  

Teoretická část však už neobsahuje vymezení pojmu globalizace a jeho teoretická východiska, která 

definují aspekty, se kterými dále autorka pracuje v praktické části. Domnívám se, že taková kapitola 

do teoretické části neodmyslitelně patří, vzhledem k tomu, že se v rámci výzkumu autorka soustředí 

právě na vliv globalizace na liminalitu. Teorie ohledně globalizace je sice částečně obsažena v 

praktické části, ale pouze velmi stručně a selektivně, aniž by autorka specifikovala, z jakého 

teoretického přístupu vychází jednotlivé aspekty globalizace, se kterými dále ve výzkumu pracuje. 

Navíc praktická část by se už měla zabývat samotným výzkumem, analýzou a závěry z ní 

vyplývající. 

 

Teoretická část je poměrně obsáhlá a zaměřuje se primárně na vcelku podrobný popis Turnerova 

pojetí liminality, liminální osobnosti, communitas a liminoidu, v rámci kterého autorka v podstatě 

parafrázuje Turnerův popis včetně řady příkladů, které používal přímo autor. Jediné, co v tomto 

ohledu postrádám, je doplnění o aktuálnější příklady a polemiku o tom, v jakém ohledu jsou tyto 

jednotlivé koncepty aplikovatelné právě na aktuálnější příklady z dnešní doby, čímž by autorka 

jasněji vymezila hypotézy pro praktickou část, na které by pak bylo možné přímo navázat.   

Navíc příklady přechodových rituálů, které autorka při výkladu Turnera uvádí, jsou často velmi 
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odlišné povahy než program Erasmus: např. válečné konflikty, náboženské skupiny, sekty či 

kulturní hnutí typu hippies. Vyvstává tak otázka, proč autorka pojímá studijní program Erasmus 

automaticky jako přechodový rituál, na kterém lze ověřovat aktuálnost a aplikovatelnost Turnerovy 

teorie.   

Autorka tuto odlišnou povahu jejího příkladu přechodového rituálu sice legitimizuje tím, že nazývá 

Turnerovy příklady přechodových rituálů jako „tradiční“ a současné přechodové rituály (bez bližší 

specifikace) včetně jejího příkladu studijního pobytu Erasmus jako „moderní“.  

Tím si tak v podstatě vytváří prostor pro referování o tom, v čem moderní rituály (ne)odpovídají 

Turnerově teorii, aniž by se však nejprve zamyslela nad tím, co v moderní době vůbec lze za 

přechodové rituály považovat a co ne.  

 

Je však nutné ocenit, že v závěru teoretické části autorka zmiňuje i několik současnějších studií 

volně vycházejících z Turnerovy teorie při zkoumání tzv. moderních přechodových rituálů (jako je 

au pair, putování-cestování, či work and travel program), jejichž povaha je poměrně příbuzná 

programu Erasmus, který zkoumá ona. Velmi okrajově i zmiňuje, v jakém ohledu autoři zkoumající 

tyto moderní fenomény je pojímají jako přechodové rituály. To mi připadá jako klíčová část 

teoretické kapitoly a je škoda, že tato polemika není v práci více rozpracována, a to i v aplikaci na 

příklad studijního pobytu Erasmus.  

 

V praktické části se pak autorka soustředí na několik aspektů globalizace, které si vybrala jako 

relevantní pro případ Erasmus pobytu a na nich ukazuje, v jakém ohledu jsou určité aspekty 

liminality oslabeny či zjednodušeny.  

Dále pak v praktické části autorka věnuje kapitolu motivacím studentů pro výjezd na program 

Erasmus a v poslední části pak na faktory, které v současnosti ovlivňují možnost jedinců zúčastnit 

se programu Erasmus. Tyto dvě závěrečné kapitolky již napřímo nesouvisí s jednotlivými aspekty 

globalizace a ani s uvedenými cíli bakalářské práce, lze tedy polemizovat o jejich nadbytečnosti, 

zejména v případě druhého uvedeného.  

Popis motivací by přitom mohl být velmi dobře využitelný k zamyšlení se nad tím, jaké 

z identifikovaných motivací vedou k tomu, že je Erasmus prožíván jako přechodový rituál a jaké ne. 

To však bohužel autorka v kapitole o motivacích nedělá, pouze se omezuje na výčet a popis motivů, 

které zachytila ve svých rozhovorech. 

 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné 

texty? 

 

Ano, zdroje, ze kterých autorka čerpá, jsou pro účely bakalářské práce rozhodně dostatečné, řekla 

bych i nadstandartní. V teoretické části autorka jasně vymezuje antropologické teorie přechodových 

rituálů a jejich fáze, se zaměřením na definici střední „liminální“ fáze, tak, jak ji definoval Van 

Gennep a následně pak rozpracoval Victor Turner, ke kterému se autorka v praktické fázi primárně 

vztahuje. 

 

Mezi texty, na které je v práci odkazováno, pak nalezneme přibližně polovinu v anglickém jazyce, 

přičemž nejsou v seznamu zdrojů pouze „do počtu“, autorka z nich opravdu na mnohých místech 

bakalářské práce cituje.  Tento aspekt práce je tak rozhodně na místě ocenit. 

 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod 

jejich analýzy?  

 

V metodické části autorka uvádí, že „Svůj výzkum jsem mohla pojmout jako etnografický, jelikož 
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jsem zkoumala celou skupinu osob a zároveň jsem měla přístup do terénu po delší dobu a také v 

rámci každodenních situací a interakcí.“(s.16)  

Bylo by možné polemizovat o tom, co je to „celá skupina osob“. V metodologické části autorka tuto 

skupinu definuje jako „Erasmus studenty“, což je dosti zavádějící, jelikož ve skutečnosti se autorka 

omezuje pouze na Erasmus studenty jednoho konkrétního letního semestru roku 2017 na jedné 

specifické universitě (Kaunas University of Technology, Faculty of Social Sciences, Arts and 

Humanities), v jedné specifické zemi (Litva). Do svého vzorku sice zařadila i dva Litevce, kteří 

absolvovali Erasmus dříve v jiných zemích, to ji však stále neopravňuje vypovídat o celé skupině 

Erasmus studentů. 

 

Metodu zúčastněného pozorování autorka zvolila vhodně, vzhledem k tomu, že je ona sama přímo 

součástí pozorované skupiny. 

Data, která tvoří terénní poznámky pořizované v období jednosemestrálního studijního pobytu 

Erasmus a 9 polostrukturovaných rozhovorů v délce 30 až 105 min, lze na jednu stranu určitě 

označit jako nedostatečná pro vykreslení celistvého obrazu o prožívání „přechodového rituálu“ 

v rámci programu Erasmus jako takového, nicméně pro účely bakalářské práce lze považovat 

podobný rozsah za adekvátní, navíc je třeba ocenit, že autorka v metodologické části reflektuje 

možná omezení a vědomě se snaží zajistit co největší heterogenitu takto malého vzorku. 

 

K samotnému výběru respondentů pak autorka uvádí, že: „Respondenti byli vybíráni z okruhu 

studentů, se kterými jsem měla blízký vztah, jelikož jsem věděla, že nebudou mít problém si se 

mnou povídat i o tématech osobnějšího charakteru.“ (s.17) – právě tato metoda výběru se 

samozřejmě nabízí a řada méně zkušených výzkumníků se k ní při vedení kvalitativních rozhovorů 

ráda uchyluje, jelikož je pro ně více pohodlná, nicméně nese s sebou více rizik než výhod, zejména 

v případě, kdy sama autorka je nejen jejich kamarádkou, ale navíc i součástí Erasmus komunity.  

Vedení kvalitativních rozhovorů se profesně věnuji již více než 10 let, a na základě má dlouhé a 

četné zkušenosti mohu s jistotou konstatovat, že právě možnost objektivně odhalit vnímání celé 

přechodové zkušenosti včetně emocí a osobnějších příběhů, omezuje právě fakt, že výzkumník a 

respondent jsou v osobních vztahu a jsou tak zvyklí spolu interagovat ve zcela jiné roli (jakožto 

Erasmus spolužáci či dokonce přátelé). V takovém případě je riziko stylizace respondenta mnohem 

větší než v případě, že je dotazován někým, s kým osobní vztah nemá a s kým se po samotném 

rozhovoru nebude dál setkávat.  

Autorka na s.18 uvádí celou řadu výhod, které takový vztah při dotazování přináší, již ale 

nezmiňuje nevýhody, které jsou velmi podstatné a měly by být v metodologické kapitole určitě 

popsány (autorka na s.19 sice reflektuje snahu o objektivitu při interpretaci dat, ne však 

problematičnost vztahu respondent-výzkumník a současné přátelé a spolužáci v programu 

Erasmus). 

 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o než autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Autorka skrze svou vlastní zkušenost, postřehy z terénních poznámek i citace z rozhovorů 

přehledně, srozumitelně a vhodně poukazuje na to, jak jednotlivé aspekty globalizace (jako je 

samotná existence EU a programu Erasmus, ale i internet a neustálé možnosti komunikace a přílivu 

informací ze země, odkud studenti pochází atp.) v podstatě zjednodušují prožívání tohoto 

přechodového rituálu (potažmo jednotlivé složky liminality). 

 

Práce s daty je v rámci bakalářské práce na velmi dobré úrovni, za problematické tak považuji jen 

již výše zmíněnou úvahu nad tím, do jaké míry se příklad pobytu Erasmus liší od Turnerova popisu 

vlivem globalizace a do jaké míry je to dáno tím, že se nejedná ve všech aspektech o přechodový 

rituál v Turnerovském slova smyslu.  
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Například na s. 24 sama autorka píše, že „Jednou z charakteristik přechodového rituálu je to, že 

osoby v liminální fázi ztrácí své původní role a majetek“, nicméně právě toto rozhodně není 

součástí semestrálního studijního pobytu, bez ohledu na vliv moderní společnosti či globalizace: 

Erasmus student je spíše dočasně získaná role navíc, která život jedince určitým způsobem obohatí 

a posune dál, nicméně ho nikterak nenutí k tomu, aby své ostatní role ztratil, stejně tak jako 

odevzdal svůj majetek. 

 

Podobně problematické jsou i další závěry a interpretace, které autorka občas obchází argumentací 

typu: „Tento aspekt již během většiny současných rituálů není dodržován,…“ (s.25)  

 

Navíc to, do jaké míry studijní program Erasmus je či není přechodovým rituálem bezpochyby 

záleží i na subjektivním vnímání jednotlivých studentů a na tom, co chtějí od samotného studijního 

pobytu získat, či jaké nároky na něj klade univerzita, kde studijní pobyt probíhá: pro někoho to 

může být „jen“ zajímavá možnost prakticky zadarmo vycestovat a poznat lidi z jiných zemí, někdo 

jiný chce zažít semestr na univerzitě, která má jinou prestiž či obohacující oborové zaměření, 

opravdu se zaměřit na studium a vylepšit si svůj životopis o takovou zahraniční zkušenost, pro 

někoho jiného to může být první zkušenost života mimo rodný dům a navíc mimo rodnou zemi, 

který pak už opravdu nese řadu znaků „přechodového rituálu do dospělosti“. 

 

Tématu motivace k odjezdu na program Erasmus se autorka věnuje v kapitole 3.4, kde si vybírá 3 

hlavní důvody, které identifikovala v rámci rozhovorů. U prvního z nich (odjezd do zahraniční jako 

zkouška dospělosti) dokonce uvádí, že tento důvod jasně uvozuje přechodový rituál, ale je u 

mnohých Erasmus studentů v současné době upozaděn nebo nevýznamný, jelikož už mají za sebou 

jiné zahraniční cesty, kde byli mnohem více „sami za sebe“ než v nalinkovaném a 

institucionalizovaném Erasmus programu.  

Již zde ale nenacházíme žádnou celistvou úvahu o tom, jestli je tedy vůbec Erasmus program možné 

pojímat jako přechodový rituál v Turnovském slova smyslu a jaké identifikované motivace a 

pozorované aspekty prožívání samotného studijního pobytu tomu odpovídají a naopak jaké ne. 

 

Autorka v závěru deklaruje, že „Výsledkem výzkumu bylo zjištění, že většina změn v 

charakteristice liminality a v chování communitas, které se vytváří během rituálu, byla způsobena 

působením fenoménu globalizace. (s.39). Ve skutečnosti však zvoleným způsobem argumentace 

spíše poukázala na to, jak v případě programu Erasmu, který je sám o sobě určitým 

institucionalizovaným projevem globalizace, mohou jednotlivé aspekty globalizace vést k oslabení 

či úplném vymizení určitých fází liminality tak, jak je definoval a popsal Turner.   

 

 

I přes všechny tyto výše zmíněné nedostatky v argumentaci lze však konstatovat, že se jedná o 

poměrně zdařilou bakalářskou práci: autorka postupuje v analýze přehledně a smysluplně, vhodně 

využívá jak citace z rozhovorů, tak zápisky z terénního deníku a do interpretace a vysvětlení svých 

závěru navíc vhodně zařazuje i další sociologické teorie (např. Baumanna). 

 

 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění 

převzatých? 

Ano. 
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6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Odkazový aparát je používán správně a jasně, výjimečně však trpí určitými nedostatky. Např. 

v teoretické části v rámci definice pojmu liminalita autorka uvádí, že vychází primárně z Turnerova 

pojetí této fáze, nicméně veškeré citace v této části (viz. s.5) pochází z knihy Thomassena. 

Předpokládám, že se jedná o Thomassenův popis Turnerova pojetí liminality, nicméně tuto 

skutečnost autorka nikde neuvádí (jedná se tedy o sekundární citaci, která není správně vysvětlena 

v textu ani v samotném odkazovém aparátu). 

 

Jazykově je práce na poměrně slušné úrovni, nicméně trpí poměrně často nevhodným použitím 

čárek (nejčastěji jejich absencí ve složitějších souvětích), navíc autorka ne zcela zřídka používá ne 

zcela vhodná, smysluplná či gramaticky správná slovní spojení. Pro ilustraci uvádím několik 

příkladů:  

 „se průměrný počet studentů vyjíždějících s programem Erasmus do zahraničí pohybuje 

okolo 270 000 za rok, což je mnohonásobně větší úspěšnost než tomu bylo například v 

prvním roce spuštění tohoto programu „ nebo  

 „který se stává nepřetržitě populárnější“ (s.2),  

 „nakonec se pokusím vykreslit reflexy výzkumníka.“ (s.3),  

 „Turner vzal tuto kritiku o krok dále“ (s.8),   

 „První případ, který bych chtěla zmínit, není avšak ani tak kritika Turnera“ (s.10),  

 „… v jiné části lidí“ (s.21),  

 „…zcela vymizuje“. (s.23),  

 „která nastává v rámci pobytu na Erasmu“ (s.40)  atp. 

 

 

 

 

7. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

 Jak již bylo zmíněno výše: navrhuji, aby autorka v rámci své obhajoby rozebrala úvahu o 

tom, jestli a v jakém ohledu je či není možné pokládat jedno či dvousemestrální studijní 

pobyt v jiné zemi v rámci programu Erasmus za přechodovým rituál (s liminalitní fází)  

o Na základě čeho lze jasně říci, že se jedná o přechodový rituál?  

o Do jaké míry to vychází ze subjektivního vnímání takové zkušenosti jednotlivými 

Erasmus studenty a z motivací, které studenty vede k účasti na programu Erasmus? 

o Nemohou být některé odlišnosti jednotlivých aspektů liminality popisované 

v praktické části způsobeny nejen vlivem globalizace, ale právě tím, že se nejedná o 

přechodový rituál v tak čisté formě, jako jsou příklady, které uvádí ve svým díle 

právě např. Turner? 

 

 Doplnit teoretická východiska globalizace, ze kterých autorka vychází a logiku pro výběr 

aspektů globalizace, se kterými pracovala v praktické části. 

 

 Viz poznámka k metodologii výběru respondentů: navrhuji, aby autorka při své obhajobě 

provedla reflexi o tom, jaké nevýhody přinesl fakt, že byla se všemi respondenty jednak ve 

stejné roli (studentka Erasmu) a současně v osobním (přátelském) vztahu.  

o V čem je takový rozhovor specifický?  

o Na co je třeba si dávat pozor?  

o Na jaké problémy při samotném dotazování, ale i interpretaci dat autorka narážela a 

jak se s nimi vypořádala? 
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Celkové hodnocení práce: navrhuji hodnocení C (velmi dobře), nicméně pokud autorka v rámci 

obhajoby uspokojivým způsobem doplní výše zmíněné náměty k obhajobě přikláním se k 

hodnocení  B (výborně). 

 

 

 

 

Datum: 14.1.2018         Podpis: 

 

 


