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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

Typ posudku: oponent 

 

Autor/ka práce: Daniel Iormark 

 

Název práce: Assembling a Medical Condition. Adermatoglyphia Case. 

 

Vedoucí práce: Mgr. Martin Tremčinský 

 

Oponent/tka: Mgr. Jan Tesárek 

 

Navržené hodnocení: C 

 

Předkládaná práce se zabývá tématem adermatoglyfie (ADG), což je vzácná genetická „porucha“, při 

níž se lidé rodí bez papilárních linií. Výsledkem je, že jim například není možné odebrat otisky prstů 

a tito lidé se ocitají v řadě komplikovaných situací, neboť pro globální bezpečnostní systémy a 

záznamy jsou otisky papilárních linií zcela klíčové. 

 

Z formálního hlediska je překládaná bakalářská práce v pořádku. Text má požadovanou strukturu, je 

na odpovídající jazykové úrovni, autor jednoznačně odlišuje myšlenky vlastní od myšlenek dalších 

autorů.  Je tu ale zároveň několik nedostatků, na které bych chtěl upozornit. Primárně se jedná o 

formální úpravu textu, jako je nesjednocené zarovnání, nadpisy na konci strany, různé typy číslování 

kapitol. 

 

Práce má jasně rozlišitelné tři části. První teoretická část je relativně nadstandardní. Autor si pro 

potřeby svého výzkumu vybírá některé práce Foucaulta, Latoura (zejména ANT přístup) a Dawkinsův 

rozšířený fenotyp („extended phenotype“) a vysvětluje je na bakalářskou práci korektním a 

vyčerpávajícím způsobem. K těmto konceptům se zároveň vztahuje v celém textu, což velice 

oceňuji. 

 

Jako metodologický přístup si autor volí diskurzivní analýzu. Právě v metodologické části pak 

nacházím vážnější problém celého textu. Nejenže v textu není explicitně formulována výzkumná 

otázka, ale celý text pak působí spíše jako cvičení, ve kterém autor ukazuje, že rozumí vybraným 

teoretickým konceptům, než že by mu pomáhaly nesamozřejmým způsobem zodpovědět nějakou 

konkrétní otázku nebo výzkumný problém. Je přitom bez debat, že autor vybraným konceptům 

rozumí opravdu dobře.  

 

Samotnou analýzu pak autor provádí na šesti vědeckých publikacích. Identifikuje několik klíčových 

motivů, jak se o ADG hovoří, a tři základní způsoby rámování celého jevu: biopolitické, 

technologické a biomedicínské zarámování. Autor v této kapitole spíše třídí jednotlivé pasáže 

analyzovaných textů do kategorií, které vytvořil prostřednictvím čtení teoretické literatury.  

 

Nejzajímavější částí textu je pak finální pátá kapitola, ve které se autor snaží promýšlet úryvky z 

analyzovaných vědeckých článků za pomoci vybraných teoretických konceptů. Cením například 

úvahu v podkapitole, že ADG jako „onemocnění“ vzniká spojením potřeby kontrolovat rostoucí 

urbánní populaci na jedné straně a lépe dostupným biomedicínským poznáním na straně druhé.  

 

Obecně však i pátá kapitola trpí tím, že autor selhává ve snaze odhalit pomocí vybraných teoretických 
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konceptů něco, co nebylo zřejmé už na začátku práce. Vzhledem k tomu, že chybí jasná výzkumná 

otázka nebo výzkumný problém, který by celou bakalářskou práci poháněl, analýza vyznívá spíše 

jako přemítání o tom, jak se dá na ADG nahlížet. Celý text je tak ve výsledku spíše zajímavou 

esejí než konkrétní výzkumnou zprávu.  To by nutně nemusel být problém, kdyby autor využíval 

vybrané teoretické koncepty k tomu, aby prostřednictvím analýzy toho, jak se hovoří o ADG, odhalil 

něco nesamozřejmého o povaze světa kolem nás. Předkládaná práce však spíše na příkladu ADG 

ilustruje, že autor dobře rozumí vybraným teoretickým konceptům. 

 

V závěru bych řekl, že předkládaná práce je silná ve své teoretické části, trpí drobnějšími formálními 

nedostatky, a je slabá v analytické a metodologické části. Navrhuji proto hodnocení C. 

 

 

Náměty na diskuzi při obhajobě práce: 

 

Jaké závěry nabízí Vaše studium ADG pro obecnější otázky sociologické/sociálně vědní teorie? 

 

Jak se liší koncept rozšířeného fenotypu („extended phenotype“) od relativně standardního 

antropologického pojetí kultury (a institucí jako je například jazyk), jako evoluční výbavy, který ve 

vývoji lidského druhu nahrazuje instinkty? 

 

Co nám „problematičnost“ ADG a jeho kategorizování odhaluje o limitech a problémech současné 

podoby globálních bezpečnostních systému? 

 

 

 

 

 

Datum: 30. 5. 2022        Podpis: 

 

 


