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Tématem práce je poměrně podrobný rozbor struktur tradiční „výměny darů“. Autorka 
porovnala výsledky Yunxiang Yana z čínské vesnice osmdesátých let s novějšími 
popisy ruského „blatu“ a „compadrazgo“ v Chile a v závěrečné části ukázala, jak se 
tyto tradiční struktury promítají do internetových sítí. Práce vychází z poměrně 
rozsáhlého materiálu, je slušně zpracovaná, má přiměřený rozsah i bibliografii. 
Výsledky jsou netriviální a skutečně zajímavé, protože o takové porovnání se pokud 
vím zatím nikdo nepokusil. Je škoda, že forma zpracování není stejně kvalitní a 
výsledný dojem poněkud kazí. Spolupráce se studentkou byla dlouhodobě dobrá, i 
když na konečné verzi je patrný určitý spěch.  
 
Na několika místech autorka buď věc úplně nepochopila, anebo spíš zamotala 
nevhodnou formulací. Tak například výklad, proč z dárků „sundaváme cedulku“ 
(Bourdieu, str. 4.) je nejasný a patrně chybný. Věta „Obdarovaný má svým způsobem 
vlastnické právo na vše, co patří dárci“ (str. 9) jistě neplatí, o „vlastnickém právu“ se 
zde nedá vůbec mluvit a čtenáře to zavádí na falešnou stopu. I na jiných místech 
najdeme věty, jejichž smysl není snadné rozluštit: „Tento záměr může být jak čistě 
altruistický, nesobecký, má tedy vyjadřující záměr, stejně jako snaha o dosažení jisté 
výhody prostřednictvím daru, má tedy záměr zprostředkující.“ (Str. 17) Zde autorka 
jaksi nezvládla podmiňovací způsob. Yanovo důležité rozlišení „vyjadřujících“ a 
„zprostředkujících“ darů (str. 22) také není právě jasně vyloženo a možná ani překlad 
obou termínů není nejvhodnější. 
 
Kromě stylistických neobratností je v práci dost gramatických chyb, například chybné 
užívání zájmena „jenž“ (místo „jež“ aj. - passim), tvrdá a měkká „i“ a podobně. 
Bibliografie je zpracována svědomitě, jen citování v poznámkách pod čarou je příliš 
obšírné, a to i když se mnohokrát opakuje. 
 
Vcelku však práci rozhodně doporu čuji  k obhajobě a hodnotím jako velmi dobrou . 
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