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Předkládaná práce se zabývá antropologicky relevantním tématem.  Autorka si klade otázku povahy 
přírodní kosmetiky. Ve svých východiscích se vztahuje k teoreticko-metodologickému přístupu 
Material Culture a k teorii sítě aktérů (ANT) (s. 8). Studii založila na etnografii výrobního podniku, 
který je producentem přírodní kosmetiky. To znamená, že produkci přírodní kosmetiky jako 
sociálního a kulturního jevu primárně situuje sem.  
 
Práce je standardně členěna, obsah jednotlivých částí respektuje očekávané rozložení textu. Autorka 
volí adekvátní literaturu. Výzkum, který realizovala, navzdory omezením, které přinesla pandemie, 
pokládám za zdařilý. Autorka vyniká citlivostí k terénu, resp. schopností vidět, naslouchat, vnímat a 
vytvářet zdařilé terénní poznámky. Za ocenění stojí, že se zaměřila na data v offline i online prostředí. 
Líbí se mi také, že mnohé své nálezy a dílčí interpretace propojuje s odbornou literaturou, která 
podporuje její interpratace, nebo vytváří jisté přesahy v interpretaci dat. Skvěle také pracuje 
s terénními poznámkami v textu. Je zřejmé, že se rešerši literatury, tvorbě dat a v podstatě i textu 
Kateřina Hlaváčková věnovala  systematicky a svědomitě, odvedla velký kus práce a za to zaslouží 
pochvalu. 
 
Přesto v jistém smyslu text práce ne zcela naplňuje cesty a cíle, které si autorka vytkla. Autorka si 
klade otázku, jak je utvářena a jak funguje přírodní kosmetika? Při čtení mne napadlo, proč při 
formulaci otázky nevyužila citaci z publikace Novotná a kol 2019 „Nová studia materiální kultury 
nahlížejí kulturu a společnost jako vytvářenou a reprodukovanou způsoby, jimiž lidé navrhují, dělají a 
interagují s věcmi.“  Kdyby se více nechala vést touto definicí a avizovanou teorií ANT, formulovala by 
nejen přesnější výzkumné otázky (např. proč prvky a ne aktéři, proč utváření a funkce a ne 
navrhování, dělání a interakce [s. 13]), ale také by jinak strukturovala popis dat a jejich interpretaci. 
Potud je popis dat v předkládané studii podřízen viditelným jevům, které Kateřina Hlaváčková viděla 
v terénu/firmě, a jež se na první pohled jeví jako konstitutivní. Klíčová surovina, firma: její materialita, 
filosofie?, marketing, vývoj, výroba, certifikace a uživatelé resp. krokují procesy produkce - prodeje - 
spotřeby. Díky tomu velice zajímavé nálezy, které v práci jsou obsaženy, buď „zapadly“ v dané 
kapitole, nebo nebyly ani identifikovány. Při čtení práce jsem si kladla otázku, proč struktura výkladu 
nesleduje aktéry, již jsou ve vzájemných vztazích a podílejí se na fenoménu přírodní kosmetiky. Díky 
zvolenému členění proto nejsou pojmenováni významní aktéři, kteří hrají důležitou roli v sledovaném 
procesu. Napadala mne paměť/tradice, která se v datech vynořovala. Komunita výrobců a uživatelů 
je jen naznačena. Edukace evidentně hraje velkou roli, a to jak v procesu ustanovování komodity 
přírodní kosmetiky,  tak v jejím obstarávání a užití (interagování). S tím souvisí i turistika, kterou 
autorka popisuje spíš mimochodem při představení vzorku, ale do a popisu a interpretace dat nebyla 
zavztažena. To, co mohlo být dotaženo, se týká certifikace, zde je jasné, že přírodní kosmetika se 
neutváří jen v interakci mezi výrobcem – spotřebitelem – dodavatelem surovin, ale součástí tohoto 
procesu jsou např. i státní instituce, možná také vědecké ústavy, idee umístěné v dalších (globálních) 
prostorech (byť globální svět je tematizován v tocích surovin) atd.  
Druhá moje poznámka směřuje k používání textu A. Mol. Podle mne je text použit příliš mechanicky, 
tak ho antropoložka v podstatě nemyslela.  
Po formální stránce není dotažena citační norma, text je však až na výjimky bez překlepů, resp. 
vyšinutí z vazby. 



 
Přestože v práci vidím výše uvedené rezervy, pokládám ji za inspirativní. Představená data nutí 
čtenáře domýšlet to, co autorka naznačuje či nevědomky popisuje. To je důkazem jak úspěšného 
výzkumu, tak schopnosti autorky zprostředkovat zkoumanou sociální realitu na úrovni popisu.  Textu 
však zároveň trochu chybí onen antropologický přesah. 
 
Práce splňuje požadavky kladené na tento typ práce a hodnotím ji jako velmi dobrou. 
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