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Diplomová práce Bc. Kamily Říhové je založena na empirickém výzkumu vybraných 
aspektů vztahu lidí ke psům jako domácím mazlíčkům. Sleduje zejména takový typ vztahu, 
kdy vztah ke psu, resp. vztah se psem, nahrazuje, simuluje anebo doplňuje některý 
z mezilidských vztahů, jako je vztah k životnímu partnerovi opačného pohlaví. Orientuje se 
také na popis podob a obsahu takových lidsko-psích vztahů a toho „z jakých příčin se 
mohou tvořit“. 

Práce je členěna klasicky na přehledovou část teoretickou, metodologickou a konečně na 
část empirickou, která shrnuje výsledky analýzy dat, které diplomantka získala během 
vlastního empirického výzkumu pejskařů ve středně velkém městě. Právě výsledky 
empirického výzkumu představují podle autorky hlavní přínos práce. 

První část je přehledem obsahu vybraných děl k tématu lidsko-psích vztahů v jeho 
maximální šíři. Bylo by užitečnější vybrat především ta díla, která se vztahují k sub/tématu 
výzkumu a především pojednávají o naší kulturní tradici vztahu člověka se psem a o 
fenoménu dnešní „pejskařské kultury“.  Problém teoretické části vidím v tom, že je jen 
popisná nikoli vpravdě teoretická. Autorka nerozebírá ani navzájem neporovnává 
jednotlivé teoretické přístupy a prizmata skrze, která je toto téma řešeno tak, aby si 
vytvořila vlastní výkladový rámec, či některý vhodný převzala.  V přístupu podle GT bych 
takovou přípravu na teoretické vztažení generovaných nálezů, tak aby byla vytvořena ona 
„teorie generovaná na základě dat“,  očekávala.

Výhrady mám i k části metodologické. Pro tento výzkumný design není vhodné ani 
strategické předem stanovit hypotézy a tvrzení, které má výzkum prověřit. Tím spíše není 
vhodné je přímo promítnout do vzorkování a do scénáře výzkumu.  Strategie vytváření 
vzorku není dobře argumentována  z hlediska konceptů  výzkumného designu Grounded 
Theory. Ten je založen na komparaci a na průběžné analýze dat, na jejímž výsledku závistí 
další vzorkování, nikoli na analýze ex post, kdy je „terén“ ukončen.  Autorka by měla také 
zdůvodnit, proč z hlediska výzkumné otázky, ba hypotézy, nevolila dva typy respondentů: 
jedni bezdětní či osaměle žijící, resp. singl, a druhé naopak žijící v rodině či partnerství. 

Kladení hypotéz po příčinách jistého (přátelského) typu přístupu ke psům a jejich hledání 
v dětství nemá oporu v GT strategii a  ani v datech. Komunikační partneři ve vzorku bez 
„psí historie“ mají ke svým psům vztahy obdobné, kauzalita není dost empiricky 
podložena. 

Výhrady mám i k - podle diplomantky klíčové - třetí výzkumné části práce. O metodě 
analýzy dat, není kromě zmínky o otevřeném (tedy prvním) stupni kódování, pojednáno. 
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Interpretační rámec není zřejmý, jen z řady  výroků je patrné, že je spíše realistický.  
Výzkumnice  nereflektuje význam, který vzniká ve výzkumné interakci s jejím rituálním a 
morálním řádem. Překvapilo by asi i jí, kdyby někdo řekl „Místo dítěte jsme si s manželem 
pořídili psa, s tím je život snazší…“ je to levnější…atp.  

Je škoda, že diplomantka více nesleduje diskursivní praktiky a strategie mluvení o psu, 
např. šišlání, zdrobněliny a pod, které by podpořily a prohloubily některé závěry.

Emické výrazy jako „jako dítě“, „taková moje vnučka“ apod., které evidentně slouží jako 
přirovnání a jsou užity metaforicky, bere autorka místy příliš doslovně. 

Problém mám s nasycením předběžného triumvirátu klíčových kategorií „náhrada“ 
(substituce), „simulace“ a „doplnění“ vztahu mezilidského vztahem se psem a ke psu. 
Substituce znamená podle slovníku záměna, náhrada, nahrazení. V psychoanalýze 
přemístění touhy na náhradní objekt etc. Jaké obsahy a  polohy (v různých kontextech ve a 
o kterých mluví) má zde? 

Variování kategorií v kontextech není dost systematické. Ze závěrů je obtížné, ne-li 
nemožné pochopit, jaké vznikají  vztahy mezi oněmi třemi ústředními kategoriemi.  Co 
mají ony kategorie společné? 

Tuto otázku považuji za zásadní, a proto ji navrhuji jako předmět rozpravy u obhajoby. 

Výzkum je zaměřen jen na významy sdílené (ve smyslu konsenzu), nikoli na opačné či 
deviantní případy. Je pes vždy chápán jako člen rodiny a je s ním vždy tak zacházeno ?

Nesporným kladem  práce jsou přílohy s přepisy, kdy si čtenář může udělat představu o 
věrohodnosti  analytických závěrů. Také styl a formální úprava a odkazový aparát  je na 
dobré úrovni,  až na přemrštěné množství úryvků, které se nejen často opakují (tytéž), ale 
někdy jsou to doslova úryvky, necelé věty, které jsou useknuté a čtenář je musí pracně 
hledat v příloze, aby pochopil jejich smysl.

Enormní množství opakujících se úryvků z rozhovorů (i komentářů autorky k nim) dělá  
dojem „vycpávky“. Početně méně pregnantních ukázek vybraných ze spektra významů, 
nikoli uvádění kvanta ukázek k jednomu typu (resp. kategorie či dimenze)  by bylo ke 
čtenáři přátelštější.

K předložené práci mám sice řadu výhrad., přesto navrhuji, aby diplomantka dostala šanci
práci obhájit. V případě úspěšné obhajoby ji navrhuji hodnotit jako dobrou.


