
Posudek vedoucí práce 

Nekoranec Pavel: Good girls go to heaven, bad girls go to London? Role metropole 

v osobním životě studentek elitní vysoké školy 

 

Bakalářská práce Pavla Nekorance se zabývá otázkou role metropole v osobním životě 

studentek mezinárodní elitní vysoké školy. Práce je založená na vlastním terénním 

kvalitativním výzkumu na Regent´s College v Londýně a pokládá si čtyři základní výzkumné 

otázky: 1. Jak významná je role migrace ve změně osobního života dívek? 2. Liší se způsob 

seznamování a průběh vztahů od toho v jejich domově? 3. Existují prostředky, které 

zjednodušují integraci mezi studenty na univerzitě? 4. Jak ovlivnil život respondentek v 

zahraničí interpretaci a pojetí jejich etnicity?. 

Výše položené výzkumné otázky i zvolenou metodologii považuji za vhodné. Oceňuji 

také v metodologické části detailně popsaný průběh výzkumu a problémů, které se během 

výzkumu vyskytly. Struktura práce, která je logická a přehledá, má i další výhodu – není 

školácky rozdělena na dvě spolu nesouvisející části, část „teoretickou“ a „praktickou“ – nýbrž 

již vyspěle rozdělena na část metodologickou a na analýzu dat, která obsahuje i jejich 

teoretické zakotvení. Analýzu dat považuji za velmi zdařilou – student prokázal nejen 

schopnost se citlivě a zajímavě respondentek ptát, ale zároveň výpovědi tvořivě interpretovat 

a teoreticky zakotvovat. Velmi oceňuji nejen to, že použitá odborná literatura obsahuje na 

bakalářskou úroveň úctyhodný seznam odborné sociálně vědní literatury především 

zahraniční provenience, ale také to, že student s ní dokáže velmi dobře pracovat a kriticky ji 

reflektovat. Z bibliografie student vybírá nejen vhodné teoretické koncepty a teorie, ale 

zároveň výsledky vlastního terénního výzkumu srovnává s výsledky výzkumů podobných. 

Student tak prokázal, že je schopen naplánovat a realizovat smysluplný terénní 

antropologický výzkum a to i v cizojazyčném prostředí, výsledky výzkumu tvůrčím 

způsobem analyzovat a data z terénu teoreticky zakotvit. Navíc jak při přípravě terénního 

výzkumu i při psaní práce student projevoval velmi poctivý a zodpovědný přístup ke svému 

výzkumnému projektu. 

 

Ze všech výše zmíněných důvodů považuji práci Pavla Nekorance za velmi 

zdařilou, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm výborně. 

 

 

V Praze 19. 5. 2012        Tereza Hyánková. 


