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Bakalářská práce Kateřiny Hlaváčkové se věnuje fenoménu přírodní kosmetiky, který autorka nahlíží 

z perspektivy sociokulturní antropologie. Namísto nabízejícího se a v literatuře převládajícího 

zkoumání motivací uživatelů, či reflexí zkušeností s jejich užíváním kosmetiky se autorka zacílila na 

způsoby, kterými je přírodní kosmetika produkována ve smyslu identifikace konstitutivních aktérů, 

resp. prvků, způsobů jejich ustavování i jejich vzájemné dynamiky. Toto své tázání zakotvila 

metodologicky především v etnografickém výzkumu jedné z českých firem, které tzv. přírodní 

kosmetiku vyrábí a distribuují k partnerským prodejcům i přímo k cílovým uživatelům. Teoreticky se 

autorka opírá zejména o studia materiální kultury (Appadurai) a teorii aktérských sítí (Molová).  

Práce je klasicky členěná na Úvod, Teoretická východiska, Metodologii, Empirickou část, která sleduje 

identifikované aktéry (esenciální oleje jako centrální produkt, firmu jako místo i jako filosofii, 

marketing, vývoj, výrobu, certifikaci a uživatele) a Závěr. Všechny kapitoly odpovídají požadavkům na 

formu i obsah textu tohoto typu. Úvod, metodologii a závěr považuji přitom za konzistentnější 

a přesvědčivější části práce, v teoretické a empirické části jsou koncentrovány kromě množství 

přesvědčivých, objevných a interpretačně zajímavých pasáží, naopak i její limity. 

Přes velmi výrazné komplikace dané nejen protiepidemickými opatřeními ustavenými v reakci na 

pandemii onemocnění Covid-19, Kateřina s maximálním nasazením a velkou pečlivostí realizovala 

výzkum ve velmi heterogenním prostředí kombinující firemní kulturu (marketing), aplikovanou přírodní 

vědu (vývoj a výrobu produktů), specifickou „eko-ideologii“ i legislativu. Tento výzkum doplnila ještě 

sedmi polostrukturovanými rozhovory. Nesmírně si cením, jak autorčinu píli při studiu cizojazyčné 

literatury, tak především úspěšnou produkci dat různorodé povahy, od velmi podrobného zachycení 

množství neformálních rozhovorů, přes terénní poznámky věnující se například výrobě určitého 

produktu po analýzu dat vzniklých nevtíravými technikami sběru, jako byly webové stránky firmy, či 

legislativa spojená s certifikací. Z prezentovaných úryvků dat je patrné, že má autorka dobrou 

schopnost zachytit analyticky zajímavé momenty dění v terénu. Práce Kateřiny Hlaváčkové tak 

přesvědčivě ukazuje, že si autorka úspěšně osvojila různé kvalitativní metody zkoumání, ale i zacházení 

s literaturou a textem, když se jí v teoretické části daří prezentovat vlastní porozumění nebanálním 

teoriím či na mnoha místech empirické části, propojit tyto teorie s daty. Navíc bych ráda ocenila velmi 

eticky citlivý přístup k terénu, kdy si autorka jednak sama vyjednala vstup do, v kontextu trhu, vysoce 

kompetitivního prostředí, ale zejména skutečně důsledně anonymizovala všechny aspekty terénu 

a reflektovala limity výzkumu.  

Práce má nicméně zásadní limity, co se týká její koherence a konzistence. Vzhledem k tomu, že v rámci 

sociokulturní antropologie, ani kvalitativní sociologie nebylo možné dohledat studii věnující se 

podobnému tématu a terénu, vyžadovala autorčina práce, zejména co do vymezení výzkumného 

problému ve vztahu k literatuře značnou míru improvizace. V tomto smyslu se obávám, že jsem měla 

být direktivnější, co se výběru literatury týká, nicméně i vzhledem k tomu, že frekvence našich 

konzultací zejména v době tvorby dat byla příliš nízká, je výsledkem text, jehož ambice lehce přesahuje 

autorčiny možnosti, respektive kapacitu vymezenou formátem bakalářské práce. Jak v teoretické části, 

tak v empirické části se setkáváme s dlouhými pasážemi textu, které nejsou přesvědčivě vztažené 

k výzkumnému problému. Místy se zde objevují až mechanicky prezentované exkurzy do historie 



subdisciplíny, či zkoumání centrálního produktu práce (esenciálního oleje), příliš dlouhé definice, či 

odborné komentáře z literatury, které však „visí“ často na konci kapitol bez interpretace. S Kateřinou 

jsme poměrně narychlo s blížícím se deadlinem v zádech v kontextu k proměňování tématu 

dohledávaly relevantní literaturu, nicméně se domnívám, že její přílišný rozptyl je práci na škodu. 

Redukce by prospěla jak teoretické, tak empirické části. A tím by se pravděpodobně i snížil počet 

slepých míst, kde na úkor definic není jasné, jak se literatura vztahuje k tématu a není tak přesvědčivě 

vyargumentovaná její relevance (např. v teorii sociální život věcí). Bohužel, i přes velké množství 

analyticky zajímavých situací, kterými jsou citované úryvky dat protkány se autorce vždy nepodařilo 

využít tohoto jejich potenciálu. Tak se například ztrácí motiv tradice či kontinuity, nebo ekologie, ale i 

deklarované zaměření na odpovědnost či (přírodní) původ. Tato témata jsou pak povětšinou 

diskutována jen ve vztahu k explicitně se nabízejícím oblastem výzkumu, přitom autorka přehlíží, že 

prostupují celou jeho šíří (všemi zkoumanými oblastmi/ identifikovanými aktéry).  

Za největší limitu práce považuji nedotaženou argumentaci spojení přístupu sociálního života věcí 

(studia materiální kultury) a zkoumání koherence (ANT) ve vztahu k výzkumnému problému a ráda 

bych, aby se autorka v obhajobě zaměřila právě na tuto problematiku. V textu totiž např. místy není 

jasné, zda jsou věci chápány jako aktéři, či jako pasivní participanti na socialitě, do které jsou vtaženi 

lidmi. Nakonec, třetí výzkumná otázka toto dilema jasně ilustruje, resp. v jakém smyslu jsou ony prvky 

ze kterých přírodní kosmetika sestává, podoby sociálního života? 

Mezi marginálnější výtky patří, že je úvod teoretické části poněkud kostrbatý až místy obtížně 

srozumitelný. Přestože se pak jedná pouze o jednu větu, deklarace, že je téma na pomezí šesti 

antropologických a sociologických subdisciplín je příliš ambiciózní a v důsledku nepřesvědčivá. 

Domnívám se, že by v tomto ohledu pomohlo, kdyby autorka rozdělila literaturu na teoretickou, 

kontextovou, popř. tematickou. Ve představení vzorku by bylo pěkné reflektovat teoretický rámec, 

tedy zamyslet se nad tím, zda sestává skutečně jen z lidských informantek a informantů. Shrnutí 

povahy jednotlivých prvků, utvářejících přírodní kosmetiku i jejich vztahu v závěru by mohlo být 

poněkud zevrubnější.  

Formálně by práci prospěla jazyková korektura. Trpí zejména vynechanými, ale i nadbytečnými slovy. 

Citační norma v seznamu literatury není plně sjednocená a v textu není vždy použitá na sto procent 

správně, zejména co se problematiky editor vs. autor kapitoly týká. Vše je nicméně odcitováno, atak 

dohledatelné. 

 

I přes výše zmíněné výtky považuji práci za zdařilou s limitami. Dle mého soudu splňuje požadavky, a to 

jak formální, tak obsahové, na kvalifikační práci tohoto typu. V závěrečném hodnocení přihlížím krom 

výše popsaných kvalit práce i k posunu, který autorka od formulace projektu po finální text učinila, 

stejně jako k povaze jejího přístupu k naší spolupráci a navrhuji bakalářskou práci Kateřiny Hlaváčkové 

hodnotit jako velmi dobrou.  
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