
Posudek na bakalářskou práci Jany Kirsové „Zvířata v sociálním světě člověka“

Předkládaná bakalářská práce pojednává o tématu v naší sociologii minimálně  

frekventovaném – z toho důvodu považuji diplomantkou zvolený víceméně přehledový 

přístup za velmi vhodný: orientace v tématu je to, co je (zejména na úrovni bakalářské práce) 

obecně nejužitečnější. (V tomto smyslu ostatně sama autorka v závěru práce píše, že 

podrobnější analýze konkrétního momentu by se chtěla případně věnovat až v práci 

diplomové.)

V intencích orientačního přehledu má práce logickou strukturu a postihuje nejdůležitější 

momenty a aspekty vztahu člověk-zvíře. V jednotlivých kapitolách autorka pracuje (podle

povahy tématu) zpravidla jak s teoretickými přístupy, tak s příklady z reality a dostupnými 

statistickými daty a údaji z empirických výzkumů. Oceňuji autorčinu práci s poznámkami pod 

čarou – jsou funkční, nezatěžují samotný text a přinášejí bližší vysvětlení či odkaz na 

konkrétní případ. Z hlediska obsahu oceňuji výklad pojetí Z.Ullricha (není to obecně známá 

informace).

Práce je psána srozumitelně – ovšem jazyková korektura nebyla právě důkladná (řada 

překlepů, špatné používání interpunkce, chyby typu „rozumněla“ na str. 11 a  některé další). 

Výklad je postupný a podložený (autorka dokazuje, že umí pracovat s cizími zdroji a 

informacemi, dodržuje pravidla citací – i když občas tam, kde by to bylo nutné či vhodné, 

není uvedena stránka původního pramene). Seznam literatury je úctyhodný (zejména na 

bakalářskou práci). Přílohy jsou v daném případě funkční (mohlo by na ně být v textu častěji 

a přesněji odkazováno).

Občas se v textu objevují nedotaženosti či nepřesnosti, určité zkratkovitosti  – např. jistá tautologie 

na str. 8 „ Jako příklad můžeme uvést to, že se zvířata stávají ukazatelem statusu svých majitelů. Rasa 

psa či doplňky, které domácímu mazlíčkovi jeho majitel pořizuje, se tak stávají statusovými symboly.“ 

(jak „tak“? - první věta není důkazem, vznik status symbolu není automatický, jaksi „sám ze sebe“).

Závěr: Bakalářská práce podle mého názoru splňuje požadavky na tento typ prací kladených a z toho 

důvodu ji doporučuji k obhajobě s předběžnou klasifikací velmi dobře.
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