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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

Předmětem předložené bakalářské práce je teoretická analýza stresu založená na 

transdisciplinárním přístupu. Hlavní teoretické východisko představuje psychologie, ale 

autorka bere v úvahu relevantní teorie a poznatky kulturní antropologie a evoluční 

psychologie. Nemohla ovšem vynechat popis fyziologických reakcí na stres. Samotnou práci 

autorka rozčlenila do čtyř samostatných kapitol. V úvodních pasážích vymezila stres jako 

ústřední pojem práce a podala jeho výklad z hlediska biologie. V další části práce se 

v kondenzované formě pokusila zahrnout perspektivu evoluční psychologie a v souladu 

s aktuální odbornou literaturou argumentuje, že stres nese adaptační funkce, které plnil v tzv. 

prostředí evolučních adaptací. S evolucí kultury, jejíž tempo se zvyšuje od mladého paleolitu 

a zvláště v neolitu mnohé původní adaptace ztratily funkci. Lesse podloženě argumentuje, že 

se však s evolucí kultur a nárůstu jejich rozmanitosti rozšířilo spektrum stresorů za hranice 

čisté biologické adaptivnosti. Jinými slovy, vývoj kultur vedl ke vzniku nových stresorů a 

existuje jejich značná rozmanitost. 

 

V části věnované stresu jako kulturní konstrukci se autorka mimo jiné zaměřila na riziko jako 

kulturní konstrukci. Opřela se hlavně o práci Douglasové a Wildafskyho, v předchozí kapitole 

věnovala stručnou pozornost dílu Ulricha Becka Riziková společnost. Ačkoli Beck 



argumentuje jinak než uvedení autoři, domnívám se, že jejich teze mají společného 

jmenovatele, a proto je možná autorka mohla pojednat společně. V rámci vlastní obhajoby 

doporučuji, aby se autorka věnovala komparaci přístupů uvedených autorů. Zařadila rovněž 

podkapitolu věnovanou kulturnímu šoku. Očekával bych, že se zde objeví alespoň stručné 

shrnutí různých přístupů ke kulturnímu šoku a jeho fází. V souvislosti s dlouhodobým 

pobytem v cizí kultuře může být jedinec vystaven nové sadě stresorů, což může být příčinou 

kulturního šoku. Rád bych, aby se autorka v rámci vlastní obhajoby věnovala otázce tzv. 

embodimentu. Jedinec se m adaptuje na podmínky v cizí kultuře nejen mentálně a psychicky, 

ale rovněž tělesně. K jakým důsledkům takový proces může vést po návratu do vlastní kultury 

(reintegrační šok)? 

 

Obecně lze konstatovat, že bakalářská práce splňuje standardní nároky kladené na práce 

tohoto typu. Práce má logickou strukturu, je zpracována čistým jazykem.  Autorka prokázala 

schopnost pracovat s odbornou literaturou a práci vybavila odpovídajícím poznámkovým 

aparátem. Práci lze vytknout zejména příležitostnou formulační neobratnost. Celkově 

hodnotím práci jako kvalitní studii na zvolené téma. 
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