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Práce autorky se pohybuje ve dvou rovinách. Na jedné straně sumarizuje zkušenost 
z dobrovolnické práce v jinokulturním prostředí, konkrétně zkušenost z pobytu v ukrajinském 
dětském domově. Na druhé straně se zabývá interpretací fotografického materiálu 
vytvořeného obyvateli uvedeného domova, kdy autorka sama děti oslovila, aby fotografovaly 
sebe a své prostředí a sledovala témata, která si autoři fotografií vybrali jako formu jejich 
sebeprezentace.  
 
Obě zdánlivě vzdálená témata se dobře doplňují. Dobrovolník přicházející z ciziny do 
domova na relativně krátkou dobu se z hlediska komunikačního dostává do nelehkého 
postavení. Navázání kontaktu s dětmi komplikuje nejen jeho odlišný status, věk a další 
charakteristiky, ale i jazyková bariéra. Vizuální prezentace za takové situace může sehrát 
klíčovou úlohu. Fotografickou prezentaci lze tedy chápat nejen jako zajímavý experiment, ale 
v jistém smyslu i přiměřené překonání komunikačního vakua, které mezi dětmi a 
dobrovolníkem může nastat a asi frekventovaně nastává. 
 
V souladu s cíli projektu autorka nejprve prezentuje svoji dobrovolnickou zkušenost a 
představuje prostředí dětského domova. Následně se věnuje problematice využití fotografie ve 
společenských vědách, nejvíce v antropologii, a otázkám, co lze ve vizuální prezentaci a 
sebeprezentaci hledat a nacházet. Na teoretickou část o vizuální dokumentaci navazuje 
představení dvou fází experimentu s fotografováním. Autorčina interpretace fotografií má 
snad nejblíže k psychologii a je zaměřena ponejvíce na osobnost fotografujícího a na osoby a 
artefakty, které do svého světa přibírá. Jedná se o variantu výkladu, která koresponduje s rolí 
dobrovolníka, který je s novými lidmi v novém prostředí a snaží se orientovat, kdo jsou ti, 
s nimiž komunikuje. Samozřejmě bylo by možné postupovat dále a ptát se, jak vizuální 
dokumentaci obyvatelé domova prezentují mezi sebou, jaký je jejich výklad obrázků pro 
autorku této diplomové práce, jakou má vizuální dokumentace pro obyvatele domova váhu 
atd. Následné kroky by ale byly samozřejmě opět komunikačně náročnější a pro účely dané 
práce zcela postačuje především popisná rovina, kterou autorka zachovává. Téměř 
Geertzovský závěr, že pocit exotiky střídá pocit poznání, že celá řada aspektů v dětském 
domově má rysy každodenního života z míst, odkud dobrovolník nebo dobrovolnice pochází, 
ukazuje, ve které fázi integrace do nového prostředí autorka opustila svůj terén. 
 
Práce je čtivá, srozumitelně napsaná, ukazuje, že autorka zvládla potřebnou metodiku a má i 
teoretické znalosti. Ukazuje též, že autorka je dobrou pozorovatelkou a má talent pro terénní 
práci. 
 
 
Práci doporučuji k obhajobě.  
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