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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 
 
 
 
Typ posudku: oponentka 

Autor/ka práce: Aneta Rudolfová  

Název práce: Vnímání a postoje hispánské menšiny ve vztahu k rodině 

Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Holeček, PhD. 

Oponent/tka: Mgr. Vendula Řezáčová, PhD. 

Navržené hodnocení: výborně  
 
 
Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií. 
 
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována?  
 
Bakalářská práce Anety Rudolfové tvoří ucelený a přehledně organizovaný text, ve kterém si 
autorka klade za cíl zjistit představy a postoje členů hispánské menšiny ve vztahu k instituci rodiny. 
Výzkumnou otázku uvažuje ve dvou fázích – v první se zaměřuje na chápání (´hispánské´) rodiny, 
která je spojována se zemí původu; druhá se zabývá pohledem imigrantů na rodinu považovanou za 
charakteristickou pro hositelskou společnost - a způsobem, jak tento zpětně ovlivňuje chápání 
´hispánské´ rodiny na základě jejich vzájemného srovnávání. Autorka za tímto účelem vychází 
z obecné teoretické literatury, která tvoří rámec jejího vlastního kvalitativního výzkumu. Práce je 
dobře strukturovaná, autorka výzkumné cíle v zásadě plní, daří se jí postihnout povahu socio-
kulturní změny ve vztahu k chápání rodiny, rolí a vztahů jejích členů  – i když v kontextu 
ekonomických proměn (zejména výdělečné činnosti žen), spíše než podmínek migrace. Tento důraz 
práce se jeví jako problematický ve světle autorčiny formulace výzkumných otázek, podle nichž má 
být kladen důraz na povahu tzv. kulturní konfrontace dvou světů, mezi nimiž se migranté pohybují 
– domovské a hostitelské společnosti. Spíše než jako stežejní téma je však tento problém 
v předkládané práci pojímán jako okrajový a vyznívá do jisté míry schematicky – spoléhá se na 
dichotomizující modely (´hispánské´ : ´západní´ resp. č́eské´ :: kolektivistické : individualistické), 
které autorka přebírá ze sekundární literatury.    
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
 
Autorka využívá české i cizojazyčné prameny – zejména generalizující sociologické studie. 
V literatuře se dobře orientuje, dokládá hlubší porozumění teoretickým konceptům i daným 
kulturním konstruktům.  
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?  
 
Autorka volí metodu rozhovoru pomocí návodu, zároveň si uvědomuje její možnosti i omezení – 
například hodnotové zatížení pohledu samotné autorky (které ale bohužel konkrétněji nediskutuje). 
Jasně formuluje otázky, které respondentům pokládá, stejně jako skutečnosti, které se jejich 
prostřednictvím snaží zjistit. Výpovědi přehledně uspořádává a komentuje.   
 
Metodologicky je práce dobře zpracována, kromě následujících dílčích nedostatků. Autorka se ve 
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vzorku respondentů snažila zachytit různorodost – z hlediska genderu a země původu – která 
potenciálně umožňuje poukázat na odlišnosti zkušenosti a ideálních obrazů rodiny a příbuzenských 
vztahů. Hledisko různorodosti se ale bohužel nepromítá do analýzy výpovědí. Podle jmen 
uváděných respondentů čtenář sice může rozpoznat jejich gender, země původu repondentů však 
uvedena není. Autorka pak hlouběji neanalyzuje možné systematické odlišnosti, které z uvedených 
hledisek výpovědi (respektive pohledy na rodinu) utvářejí.  
 
Autorka se rozhoduje odmítnout metodu narativního rozhovoru z toho důvodu, že by vedl k 
získání příliš mnoha ´nerelevantních´ dat. Rozhovor pomocí návodu sice autorce poskytuje kontrolu 
nad daty – na druhé straně však předem výpovědi příliš omezuje – autorka se tak připravuje o 
možnost získání originálních a pravděpodobně velmi zajímavých souvislostí, které příliš 
zobecňující teoretická literatura pomíjí nebo nezná, a která nelze zvolenou metodou zjistit. 
 
Nejzávažnějším problémem metodologie je skutečnost, že autorka nezohledňuje pamětní charakter 
výpovědí – pohledy na ´vlastní´, ´hispánskou´ rodinu představují reflexe zkušeností dětství a 
dospívání respondentů. Lze předpokládat, že tento charakter výpovědí data získaná autorkou 
určitým způsobem idealizuje a zkresluje. V metodologické části práce chybí diskuze tohoto 
problému a jeho vliv na výzkumný materiál.  
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
 
Autorka argumentuje velmi jasně a logicky, závěry (kromě výše uvedených výtek) odpovídají 
výzkumnému cíli a jsou přehledně shrnuty.  
 
5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
 
Text je z hlediska rozlišení autorčiných tvrzení a citací ze sekundární literatury velmi dobře 
organizován. Autorka efektivně využívá citací z publikovaných studií ke zdůraznění svých hlavních 
argumentů a umožňuje čtenáři jasně rozlišovat tvrzení autorky a jiných badatelů, jejichž studie 
využívá.   
 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
 
Autorka řádně cituje, podle platných citačních norem uvádí zdroje, ze kterých čerpá. Jazyková 
úroveň práce je velmi vysoká – autorka se vyjadřuje jasně, tvrzení logicky navazují, jednotlivá 
diskutovaná témata odpovídají odlišení odstavců a kapitol. V práci se objevuje jen několik překlepů 
a drobných gramatických nesrovnalostí, úměrně k rozsahu práce.  
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
 
Vzhledem k tomu, že na hodnotových orientacích autorka zakládá svoje argumenty o povaze 
vnímání rodiny respondenty-imigranty, v práci by byla na místě hlubší diskuze konceptů tzv. 
familismu, machismu a marianismu. Autorka jim věnuje jen jeden odstavec (s.4), aniž by zmiňovala 
také kritické postoje mnoha badatelů k těmto konceptům jako exotizujícím západním konstruktům 
(Boissevain, Herzfeld). S tím souvisí další nedostatek práce: příliš homogenizující reprezentace tzv. 
hispánské kultury/rodiny, která je ve skutečnosti mnohem různorodější – z hlediska dichotomie 
město-venkov; rodinných vztahů v kontextu jihoamerických příměstských slumů (pro které, jak 
uvádí řada soudobých studií, charakteristická tzv. matrifokalita, nikoliv familismus a machismus); 
v kontextu zemědělských a plantážních komunit; ve vztahu k třídnímu postavení (elity, 
proletarizované vrstvy, venkovští zemědělci, komunity indiánského původu); a konkrétnímu 
historickému vývoji daných společností. Tvrzení autorky typu ´Hispánci zastávají všeobecně 
normativní orientaci....´, ´hispánská kultura oplývá celou řadou kulturně specifických fenoménů...´ 



 

 

3/3 

apod. se na tomto pozadí jeví jako velmi problematická generalizace.   
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
 
V závěru práce autorka letmo zmiňuje skutečnost, že imigranté se snaží udržovat prvky tzv. 
hispánské rodiny v podmínkách migrace a zároveň přijímat prvky, které spojují s rodinou ´českou´ a 
které považují za pozitivní. Při obhajobě by autorka tuto velmi zajímavou problematiku mohla více 
rozvinout.  
 
 
 
Celkové hodnocení práce: 
 
Nehledě na uvedené výhrady je práce rozhodně velmi čtivým a logicky strukturovaným textem, 
autorka provedla zajímavý výzkum a jeho výsledky jasnou formou prezentuje.  
Zaslouží si hodnocení: výborně.  
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