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Předložená diplomová práce vychází z výzkumu, který autorka prováděla primárně se svými 

spoluhráči – nevidomými hudebníky, s nimiž hraje v orchestru, a zaměřuje se na to, jakým 

způsobem tito užívají kompenzační pomůcky na bázi nových informačních a 

telekomunikačních technologií. Autorka využívá perspektivu teorie sítí aktérů (ANT) a 

spřízněných symetrických metodologií, aby „kompenzační pomůcky“ zachytila nejen jako 

pasivní nástroje v rukách nevidomých, ale činitele, kteří nevidomost v současné době 

podstatným způsobem utvářejí. 

Práce nabízí kromě úvodu a závěru pět kapitol, které se postupně věnují představení 

využitých teoretických přístupů, stručnému úvodu do existující sociálněvědní debaty o 

postižení a problematiky kompenzačních pomůcek a pak etnograficky založené kapitoly 

nabízející analýzu dvou konkrétních ICT nástrojů, které autorčini nevidomí informátoři 

využívají. 

Práce vykazuje poměrně solidní pochopení zvoleného teoreticko-metodologického přístupu. 

Autorka k němu dospěla opakovanými konzultacemi a přepisováním textu a jako vedoucí 

práce oceňuji průběžnou komunikaci diplomantky a setrvalou snahu vlastní porozumění a text 

zlepšovat. Přesto se domnívám, že výzkum promarnil řadu možností a produktivních výzev, 

které zvolený přístup výzkumnici nabízel. 

To se především týká designu samotné etnografické studie. Pokud se v centru analytického 

zájmu autorky nacházejí tak silně samotné kompenzační pomůcky, bylo by potenciálně velmi 

plodné sledovat je etnograficky i jinde a v jiných rukách, než jen u jejich nevidomých uživatelů 

a v situacích běžného každodenního života těchto uživatelů. Autorka se mohla pokusit, ale 

nepokusila, sledovat tyto pomůcky také tam, kde jsou designovány, certifikovány, přidělovány, 

prodávány. Mohla se na tato místa vypravit sama (např. formou rozhovorů s příslušnými 

experty) nebo se tam mohla pokusit doprovázet své informátory (a to i jinak než jen 

prostřednictvím toho, co jí o tom tu a tam povídají). Podotýkám, že výzkumnice tuto možnost 

reálně měla, neboť terénní výzkum probíhal dlouho před vypuknutí pandemické krize v březnu 

2020. 

Toto omezení v datovém korpusu se nutně muselo projevit i na záběru a inovativnosti 

nabízené analýzy. Jakkoli autorka na svůj materiál správně uplatnila konceptuální jazyk ANT, 

nepodařilo se jí dojít k žádným zásadnějším, málo očekávatelným zjištěním a závěrům. Spíše 

jen předvedla, že ve zvolené perspektivě lze příběh kompenzačních pomůcek a jejich 

uživatelů převyprávět. Čtenářku ale nepřesvědčila o specifickém přínosu a jedinečné 

analytické produktivitě, které by volbu symetrického přístupu ospravedlňovaly. Nesamozřejmý 



 

 

jazyk symetrické analýzy tak místy působí jako teoretická manýra a místo poutavé (z pozadí 

konceptuálně jemně sycené) etnografické četby, pak z textu trčí krkolomné konstrukce. Pro 

obhajobu proto navrhuji především zaměřit diskuzi na to, co v práci mělo, ale není (do)řečeno 

– tedy jasnou formulaci originálních zjištění. 

Přes výše uvedenou výhradu ohledně jisté formulační krkolomnosti je ale celkově text po 

jazykové a formální stránce na poměrně slušné úrovni, s výjimkou občasných překlepů (např. 

„zamřený objekt”, str. 109) a jazykově poněkud vratké anglické verze abstraktu. 

 

Předložená práce splňuje nároky kladené na diplomovou práci na Katedře obecné 

antropologie. Práci doporučuji k obhajobě a v případě přesvědčivé obhajoby ji navrhuji 

hodnotit známkou „velmi dobře“. 
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