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PredloŽená bakalářská práce se zabývá skateboardingem a jeho vývojtr'n'ýrrri

tendenccltti' které jsou ovlivněny společenskými a mocenskými strukturami. Autor si klade

výzkunrrl,ru otá'zku: ',Jak si skateboarding zachovává místo pro Svou existenc'i, hlízknt

alternaÍilř untlergroundovému pojetí bytí?" (str. 8-9) Svůj výzkum opírá o koncepty Picrra

Bourdieulro a Michela Foucaulta.

' 
Al'ttor práci rozčlenil do deseti kapitol. Vúvodních kapitolách autor deÍlnrrje pojcm

imaginace po<lle Nakonečného (2009), poetickým způsobem se snaŽí přiblíŽit prtlŽitky

skateboardisty při jízdě. Následují rozsáhlejší kapitoly věnované historii skateboardingtr

v USA, r l:vropě a v bývalém Československu. V dalších kapito|ách pracuje s pojmy sociální

agregát, tlublikum, komunita (Reichel 2004,2008), habitus (Bourdieu, v čeŠtině l99t{)'

Samostal;tou kapitolu tvoří skateboarding jako fenomén, který je ovlivňován mocetrskýrni

strukturailti. v textu zejména komerční sférou a obecními vyhláškami a pravidly. 'l-y se podlc

autora sn.rŽí skateboarding vtáhnout a podřídit dominujícím strukturám. Autor se také l'čnuje

kapitalizlici jinakosti. Kapitola týkajicí se audiovizuální práce přibliŽuje Život skateboarclovÓ

komunitr v Olomouci a přepis rozhovoru, kteý společně s Martinem Prokšem (další stuclent

bakalářsl.'clho stupně oboru sociální antropologie, kteý napsal bakalářskou práci o

skatebclaldin-su) pořídili s jedním ztamnich aktérů. Bylo by za1ímavé objasnit' jak se na spoty

skateboar'd i sté dostávaj í.

V'' zkum spočíval pŤeváŽně v áčastněném pozorování a polostrukturor,aných

rozhovorcch. Autclr je sám aktivním skateboardistou a byl tedy v roli ,,insidera". Výhody i

nevýhodi této ptlzice autor v textu jasně vysvětluje.

7' texÍu vyplývá, Že autor povaŽuje skateboarding za ťormu alternativního způsobu

formovárrí lokální komunity aživota. Autor intenzivně pracuje s termínem ideo|ogie, přič.crnŽ

sám použivá mnoho hodnotících soudů' anižby otevřeně objasnil své pozice. Práci chybí.iistý

odstup otl .,černo-bílého" vidění světa dobra a zla. Bylo by také vhodné vymezit po.ienr

svoboda. V případě pokračování výzkumu bych doporučila zamětit pozornost i na to,.iakýnl

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

zabývaÍ si'islangem.



Bakalářskou práci doplňuje film. Bylo by zajimavé' kdyby autor v textu obiasnil, z'da

byl či nebyl přítomností kamery ovlivňován pruběh arealizace výzkumu'

PředloŽená bakalářská práce splňuje požadavky k|adené na absolventsLou práci

bakalářského studia oboru sociální antropologie. Její úroveň sniŽuje rnnožství překlepů

a gramatických chyb, zejména v interpunkci a ve shodách předmětu s přísudkem. Nu základě

výŠe uvedeného proto navrhuji hodnocení práce velmi dobře.
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