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Předložená diplomová práce nabízí originální antropologický pohled na autistické spektrum a 

péči o lidi na spektru, tak jak jsou rozehrávány v rámci alternativního programu Son-rise. 

Práce je založena na dlouhodobém etnografickém výzkumu terapeutické praxe, konkrétně 

situované v terapeutické „herně“, které se etnografka účastnila v roli dobrovolnice.  

Teoreticky práce vychází z teorie sítí aktérů (ANT) a navazujících materiálně sémiotických 

přístupů a autorka si proto všímá nejen sociálních vztahů mezi osobami v herně, ale také 

toho, jak situace a procesy spoluvytvářejí předměty a těla v jejich materialitě. Autorka 

využívá tyto přístupy s porozuměním a kreativně je rozehrává na poli svého empirického 

zkoumání. Je výjimečné, jak se přitom práce vztahuje i ke klasickým antropologickým a 

filozofickým dílům a konceptům, např. problematice komparace nebo autenticity. 

Konceptuální diskuze jsou skvěle propojeny s empirickým materiálem.  

Práce jednoznačně osvědčuje schopnost autorky realizovat etnografický výzkum. Analýza je 

zaměřena na jeden z výseků terénu – terapeutickou hernu, implicitně je ale zapuštěna do 

daleko širší etnografické zkušenosti autorky na spektru autismu, což přispívá k celkové 

přesvědčivosti a hutnosti argumentu. Metodologicky práce staví na podobnostech mezi 

postupy Son-rise programu a etnografováním, jejichž rozdíly zároveň umně prozkoumává. 

Práce je ve výsledku citlivým a velmi originálním vhledem do světa na spektru, který se 

v herně a v textu práce stávají sdíleným světem autisty, etnografky a alespoň částečně i 

čtenářky. 

Jedinou slabší stránkou práce je formální úprava. V práci je větší výskyt překlepů a chyb 

v interpunkci, které – pro českého čtenáře v kombinaci se slovenštinou – občas docela 

komplikují čtení. Např. 

str. 45: Neschopnosť privteliť si tieto hranice komplikuje na neadekvátne odpovedať. 

str. 49: Prvá rodina, ktorá ma so Son-Rise programom zoznámila, bola naopak, zapálenou 

odnožou. 

Několik málo chyb je i v bibliografii, např. (Laet, Mol 2000) na str. 52 má být (de Laet, Mol 

2000). 

Chyby jsou i v seznamu literatury, např.  

Stöckelová, Tereza, and Yasar Abu Ghosh. 2013. „Etnografie: improvizace v teorii a terénní 

praxi“. In Úvahy o etnografii: od dogmatu k hererodoxii, edited by: Dlouhá, Marie, Stöckelová, 

Tereza and Yasar Abu Ghosh, 7-36. Praha: Sociologicke nakladatelstvi (SLON) 

má být: 

Stöckelová, Tereza, and Yasar Abu Ghosh. 2013. „Etnografie: improvizace v teorii a terénní 

praxi“. In Úvahy o etnografii: od dogmatu k heterodoxii, edited by: Stöckelová, Tereza and 

Yasar Abu Ghosh, 7-36. Praha: Sociologicke nakladatelstvi (SLON). 

Formát bibliografických odkazů není navíc důsledně sjednocen. 



 

Předpokládám, že náměty k diskuzi při obhajobě přijdou především ze strany oponentky. Za 

sebe bych případně požádala autorku o diskuzi pojmu „intervenční nevěra“, která je v práci 

vysvětlena jen krátce v poznámce pod čarou a navíc je ve formulaci zřejmě překlep. 

„Efektivita“ má být „afektivita“.  

Nesouhlasila bych s následujícím shrnutím díla B. Latoura z pera autorky na str. 41:  

Bruno Latour a ďalší z oblasti vedných štúdií nám prostredníctvom svojho záujmu o skryté 

fungovanie vedeckých faktov ukazujú, že žiadna realita, ani tá tvorená laboratórnymi 

stanovami, nie je usmerňovateľná a predvídateľná a tiež, že veci „sú natoľko špecifické, že 

ich proste ničím iným, za čo údajne zaskakujú, nahradzovať nejde“ (Latour 2002: ods. 16). 

Latour naopak tvrdí, že laboratoř je prostředím, ve kterém je realita významně usměrňována 

– to je samotný princip laboratorního výzkumu. Není však plně ovládnuta a umlčena; jak 

autorka správně tvrdí, laboratoř je designována jako prostor, ve kterém může realita 

„namítat“ („objektovat“) a chovat se nepovolně. 

 

V úhrnu považuji předloženou práci za výjimečnou, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji 

hodnotit jako výbornou. Autorka by se v každém případě měla pokusit o přepsání práce do 

podoby odborného článku a nabídnout ho k publikaci v některém z relevantních časopisů, 

v čemž jí samozřejmě budu ráda nápomocna. 
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