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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 
Předmětem předložené bakalářské práce je teoretická analýza mateřství jako biokulturního 

jevu, přičemž se autorka při jeho explanaci opírá o kulturologický model výkladu jevů na 

třech strukturálních úrovních. Tomu odpovídá snaha o čerpání relevantních poznatků a 

koncepcí zejména z evoluční biologie, primatologie, sociální a kulturní antropologie a 

psychologie. Práci autorka rozdělila do čtyř samostatných kapitol (nepočítaje úvod, závěr a 

část Struktura a cíle práce). V kapitole Struktura a cíle práce autorka jednoznačně 

formulovala předmětnou otázku a kompozici jejího řešení v předkládané bakalářské práci.  

 

Autorka se v práci snaží dát do souvislosti morfologické změny, jimiž prošla anatomie 

homininů v důsledku rozvoje bipední lokomoce. Zejména se jedná o stavbu pánevního dna a 

souvisejících anatomických struktur postkraniálního skeletu se zvláštním zřetelem k porodním 

cestám a důsledkům, jež mají tyto zásadní anatomické adaptace na průběh porodu u 

anatomicky moderního Homo sapiens. Správně autorka dovozuje, že tyto morfologické 

změny měly rozhodující důsledky pro poporodní péči a mateřské, respektive rodičovské 

chování. Z hlediska poznatků sociální a kulturní antropologie dokládá, že rodičovské chování 

je rovněž kulturně a sociálně determinovaným jevem. Ilustruje to příklady rodičovského 

chování, jak je popsali klasikové oboru (M. Mead či E. Erikson). Dále se autorka věnuje 

rozboru vlivu psychiky a psychické kondice matky na mateřské chování. Nikoli překvapivě 

autorka shrnuje, že mateřské chování je determinováno biologicky, sociokulturně a 

individuálními dispozicemi a mentální a psychickou kondicí jednotlivce. 



 

Na práci lze ocenit snahu opřít se o široké spektrum odborné specializované literatury. 

Některé prameny by však naopak nemusela autorka zahrnovat vůbec (např. popularizační a 

překonanou práci Nahá opice od D. Morrise). Celkový dojem z práce snižuje jazyková úroveň 

textu a místy formulační neobratnost (např. „Embryo je z 50 % procent cizí jedinec, poněvadž 

sdílí s matkou polovinu shodných genů“, s. 17). Zajímavým přínosem práce je nástin 

předmětu antropologie dětství, jíž se dosud v českém odborném prostředí nedostalo 

systematické pozornosti. Zvláštní pozornost rovněž věnovala Johnu Whitingovi, jenž se stal 

jedním ze zakladatelů antropologie dětství. 

 

Otázky k obhajobě: 

1) V čem autorka spatřuje příčiny relativně pozdního nástupu systematického zkoumání 

dětství v antropologii (viz např. názory Lawrence Hirschfelda či Charlotty 

Hardmanové)? 

2) Autorka se rozhodla věnovat zvláštní pozornost dílu Johna Whitinga. Proč právě tento 

autor, když u zrodu antropologie dětství stáli také například William Lambert, Irvin 

Child aj.? 

3) Proč jsou podle autorky poznatky primatologie relevantní vzhledem k řešenému 

tématu bakalářské práce? 

 

Přes formulované výhrady a připomínky se domnívám, že předložená bakalářská práce 

splňuje kritéria kladená na tento typ závěrečných kvalifikačních prací. Na práci lze ocenit 

zejména snahu pracovat s primárními prameny. Obecně lze konstatovat, že práce má jasnou 

strukturu a autorka zpracovala téma v logicky uspořádaných kapitolách a podkapitolách. Text 

práce by zasloužil důkladnou jazykovou redakci. Protokol o vyhodnocení podobnosti 

závěrečné práce v systému thesis.cz neuvádí žádný podobný dokument. Autorka prokázala 

schopnost pracovat s odbornou literaturou a práci vybavila relevantním bibliografickým 

aparátem.  

 



 

 

 

 

 

Výběr tématu 
       

Závažnost tématu      

     

Oborová přiléhavost tématu  

 

Originalita tématu a jeho zpracování 

 

 
Formální zpracování  
  

Jazykové vyjádření (respektování pravopisné normy,  

stylistické vyjadřování, zvládnutí odborné 

terminologie) 

 

Práce s odbornou literaturou a prameny (citace,  

parafráze, odkazy, dodržení norem pro citace,  

cizojazyčná literatura) 

 

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu, 

průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 

 

 

Metody práce 
 

Vhodnost a úroveň použitých metod 

 

Využití výzkumných empirických metod 

 

Využití praktických zkušeností 

 

 
Obsahová kritéria a přínos práce 
 

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,  

iniciativa, spolupráce s vedoucím práce) 

 

Naplnění cílů práce 

 

Vyváženost teoretické a praktické části  

v daném tématu 
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Návaznost kapitol a subkapitol 

 

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost  

výsledků v praxi 

 

Vhodnost prezentace závěrů práce  

(publikace, referáty, apod.)    
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