Posudek oponenta bakalářské práce 
Pavel Nekoranec: Good girls go to heaven, bad girls go to London? Role metropole na osobní život studentek elitní vysoké školy
Bakalářka Pavla Nekorance výborně spojuje interpretaci dat z vlastního terénního výzkumu s využitím literatury z dalších podobných výzkumů. Neustálé a plynulé přechody od vlastních rozhovorů a pozorování k souvisejícím interpretacím z podobných výzkumů umožňují zasadit jeho vlastní výzkum do kontextu ostatních. Velmi zdařile také situuje vlastní zjištění v průběhu terénního výzkumu, v němž i otevřeně reflektuje svou vlastní pozici (i když bych uvítal také reflexi jeho genderové a rasové pozice muže provádějícího výzkum mezi ženami, které se podle jeho vlastních slov spíše straní blízkého kontaktu s bílými muži), a také to, v čem se spoléhá na svou klíčovou informátorku. Závěry jsou pak pečlivě odvozeny z vlastních dat v kontextu diskusí v odborné literatuře.
K celkové koncepci a provedení práce nemám žádné výrazné výhrady, některé interpretace podle mě neberou dostatečně v potaz všechny aspekty, o kterých jinak práce sama mluví. Nejvýraznějším příkladem jsou podle mě diskursy o identitě respondentek, které jsou na jedné straně podle autora založené na výrazném přijetí postoje „no label“, ale na druhé straně provádějí labelling ostatních (např. „Arabové“ a „Asian nerds“). Také podle mě Pavel Nekoranec příliš snadno přechází skutečnost, že skupina šesti studentek z Afriky vytváří primární přátelské vazby mezi sebou, svoji vlastní skupinu označují jako „Afričanky“, sexuální a partnerské vztahy utváří výlučně s muži z Afriky – mám dojen, že tady autor příliš přejímá perspektivu samotných studentek, které trvají na tom, že to nesouvisí s tím, že jsou s Afriky, protože jsou přeci zcela „cosmo“. Když to přeženu, tak na mě z celého vyprávění v práci tato společnost „cosmo mládeže“ působí dosti kmenovým dojmem.
Navzdory těmto výhradám práce nepochybně splňuje a překračuje všechny požadavky na bakalářky, takže ji jednoznačně doporučuju k obhajobě a navzdory uvedeným výhradám navrhuji hodnocení výborně.
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