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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Předložená diplomová práce je teoreticko-empirická. Jejím předmětem je kulturologická 

analýza a interpretace dobrovolnictví v ukrajinském sirotčinci. Zvláštní pozornost je v práci 

věnována fotografii jako gnozeologickém nástroji. Diplomová práce svým předmětem spadá 

jak do oblasti vizuální antropologie, tak do aplikované kulturologie. Aplikovaný rozměr práce 

jasně autorka deklaruje, když píše, že je jejím cílem zkoumat, jakými postupy lze účinně 

využít interdisciplinárního přístupu při dobrovolnických aktivitách v odlišných kulturách.  

 

Předložená práce obsahuje dvě hlavní linie, které nejsou zcela jasně odlišeny. Daly by se 

označit jako teoretická a empirická. Diplomantka si nezjednodušila koncepci práce tím, že by 

ji jasně rozdělila na část teoretickou, za níž by jen přidala výsledky vlastního výzkumu. 

Systematicky usiluje o propojení teorie s vlastní terénní zkušeností. Předložená práce nese 

jednoznačně pečeť autenticity, když průběžně otevřeně reflektuje vlastní terénní zkušenosti a 

dává je do souvislosti s teoretickými poznatky. Diplomantka se v předloženém textu zaměřila 

na výklad teoretických a metodologických východisek vizuální antropologie se zvláštním 

přihlédnutím k auto-fotografii jako specifické výzkumné strategii. V úvodních pasážích práce 

provedla zasvěcené a solidní exkurzy do vývoje vizuální antropologie a její metodologie. 

Zároveň reflektovala úskalí a limity této výzkumné strategie. Ocenit lze na práci již samotnou 

volbu tématu. Vizuální antropologii je dosud v českém odborném prostředí věnována jen 



okrajová pozornost. Na tom  nic nemění ani skutečnost, že v nedávné době se na českém 

knižním trhu objevily dvě průkopnické práce, které se staly inspiračním zdrojem i pro 

diplomantku. 

 

V práci diplomantka prezentuje výsledky vlastního terénního výzkumu, který uskutečnila ve 

dvou projektech, které metodologicky založila na auto-fotografii. Autorka zasvěceně popsala 

vývoj této výzkumné strategie a způsob, jakým sama tuto metodu ve svých projektech 

uplatnila. Detailně popsala vlastní postupy při výzkumu a jasně upozornila na specifika 

prostředí, v němž probíhal. Z textu práce vyplývá, že se diplomantka do ukrajinského 

sirotčince vypravil celkem třikrát a pobývala tam vždy v řádu týdnů. Znamená tato skutečnost 

nějaký vliv na výsledky práce? Z metodologického hlediska je zásadní ještě otázka, jakým 

způsobem mohla neznalost místního jazyka ovlivnit průběh a výsledky výzkumu?  

Diplomantka v předložené práci prezentuje pozoruhodné výsledky. Získaný obrazový 

materiál analyzovala tím, že jej roztřídila do kategorií. Samotnou klasifikaci obrazového 

materiálu však autorka zcela nevytěžila, v tom se skrývá potenciál pro další odbornou práci, 

pokud na ní bude diplomantka aspirovat. Soustředila se především na interpretaci fotografií, a 

to v souvislosti s poznatky o životě lidí v instituci, kde výzkum probíhal. Diplomantka 

dokázala přesvědčivým způsobem prezentovat a interpretovat výsledky výzkumu. 

 

Obecně lze konstatovat, že diplomová práce splňuje nároky kladené na diplomovou práci. Má 

logickou strukturu a akcentuje kulturologické téma, které nebylo dosud odpovídajícím 

způsobem v české odborné literatuře zpracováno. Diplomantka prokázala schopnost pracovat 

s relevantní odbornou literaturou a práci vybavila odpovídajícím poznámkovým aparátem. Na 

práci lze zejména vyzdvihnout její inovativnost v českém odborném prostředí, a to jak 

v teoretické, tak empirické rovině.  
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