Posudek vedoucího disertační práce Mgr. Kristýny Smolové
“SOCIOKULTURNÍ PROBLÉMY SUBURBIÍ”
předkládané v roce 2018 na Ústavu etnologie FF UK
(Obecná teorie a dějiny umění a kultury – Kulturologie)
I. Stručná charakteristika práce
Předkládaná disertační práce teoreticko-empirického charakteru pod obecnějším názvem Sociokulturní
problémy suburbií pojednává především o fenoménu tzv. zelených vdov.
II. Stručné celkové zhodnocení práce
Práce má logickou strukturu výkladu a zachycuje nejdůležitější roviny dané problematiky.
Za nejzdařilejší považuji kapitolu týkající obecného pojetí zelené vdovy s vysvětlením významných
širších obsahových souvislostí a se zmapováním naší i zahraniční literatury. Přípravu, realizaci i
interpretaci kvalitativního výzkumu zvládla autorka na požadované úrovni.
III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů
1. Struktura argumentace
Fenomén zelených vdov je polemickým problémem, kde rozpor vzniká už u otázky, kdo jsou zelené
vdovy a zda vůbec u nás existují (toho je autorčina práce samotná nejlepším důkazem). Pozor: z toho, že
část respondentů v internetovém výzkumu neví, co se označuje termínem zelená vdova, bych rozhodně
nevyvozovala to, že tento fenomén u nás neexistuje.
2. Formální úroveň práce
Autorka dodržuje pravidla týkající se obecné prezentace vědeckého textu.
3. Práce s prameny či s materiálem
Celkově práci s prameny autorka zvládla velmi dobře jak po stránce obsahové, tak formální.
4. Vlastní přínos
Na obecné úrovni přínosem je samotná existence autorčina textu i jejích výzkumů; z konkrétnějších
momentů bych za vlastní přínos považovala zejména první kapitolu.
IV. Dotazy k obhajobě
Do jaké míry se dá opravdu říci, že ženy v satelitech žijí „vesnickým životním stylem“ a že blízkost
přírody je jedním z významných motivů bydlení v satelitu?
Je legitimnější konstatovat, že zelené vdovy u nás neexistují, nebo poněkud modifikovat definici podle
současných podmínek? (Samozřejmě za předpokladu, že jsme ochotni uznat existenci nebo dokonce
významnost určité skupiny či typu žen ve vazbě na bydlení v suburbiích)
V. Závěr
Práci doporučuji k obhajobě s předběžnou klasifikací prospěla.
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