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PredlrlŽená bakalářská práce Se zabývá skateboardingem v České repuhlice a

principel:r [)l il .|,ottrself (DIY - Udělej si sám) ve spojení s konceptem reálnýclr utopií tirika

Olina Wrrghta (2010).

Alrtor práci rozčlenil do šesti kapitol. Vprvní kapitole nastiňuje svou pozici .|aktl

býva1éhtl aktivního skateboardisty a současného nadšence hard core scény a vysr'čtlr'rie

propojenl skateboardingu, street artu a punkové hudby. V druhé kapitole popisuje SF ('rcw

partu Skllteboardistů v O|omouci, kteří se řídí principem DIY. Třetí kapitola speciÍiku.|c

hlouběji l'rincip t)IY a pojetí sociá|ní a politické spravedlnosti Erika Wrighta. Cltvrtá kapitola

urnist'ujc princip DlY do tří typů ekonomických struktur, jak je definuje Wright. Kapitola

Motivttc:< ilbjasriu.ie důvody' podle kteých se respondenti zÍad skateboardistů aktivnc\ podílcjí

na princilrcch [)l\'. V závěru docházi autor ktomu' Že skateboarding může být ,,alternuÍit,tltt

v utvař<ltí veřelněho prostoru" (str. 32). Ztextu také vyplývá, že autor povaŽLrje

skateboariling za alternativu vůči v současnosti dominující neoliberální politice a hodnotáttr

s ní spoj,':norr. Výzkunl je založen pŤeváŽně na rozhovorech, je1ictlž bliŽší podobu autor

v textu nr'spccif rkuje.

Prlicc nabízí hlubší vhled do fungování skateboardových komunit, do různých ptl<lolr

skatebclarrlingu a tlscilace jeho příznivců mezi komercionalizaci a jejím zásadním odmitárrím,

institucicrrra|izovanou sportovní disciplínou a individuální formou trávení volnÉ'ho času.

PřestoŽe 'tutor situttie skateboarding v České republice a dění kolem něj do Wrightových

struktur, v' textu je schopen se z tohoto modelu částečně vymanit a popsat adaptační

schopnosli skateboardistů v roli aktóru při prosazování jejich záměrů.

tlilm' ktcrý' d'oprovázi text bakalářské práce, je velmi kvalitní. Bylo by zajírrtavó'

kdyby a[i1or V tcxtu objasnil' jak probíhalo samotné natáčeni a zda byl či neby| ovlivtitlvittt

průběh a r'calizace výzkumu přítomností kamery.

V nřípadě pokračování výzkumu bych doporučila zaměŤit pozornost

způsobenr se generačně vnímá pojetí toho, co je alternativa, a zajisté by

zabývat s.'i slangem.

i na to' .iakynr

bylo rajítrtar,é



PředloŽená bakalářská práce splňuje požadavky kladené na absolventsl'ou práci

bakalářského studia oboru sociální antropologie. Její úroveň sniŽuje mnoŽstvi překlepů

a gramatických chyb, zejména v interpunkci. Na základě výše uvedeného protr' navrhuji

hodnocení práce výborně-.
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