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Posudek na diplomovou práci Terezy Stehlíkové s názvem Ekologie 
v plenkách. Návrat k látkovým plenkám jako krok vpřed? 

 
 

Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D., vedoucí práce 
 
 
Tereza Stehlíková si jako téma své diplomové práce zvolila problematiku používání látkových 
plen, kterou představuje v historickém kontextu, zasazuje ji do souvislostí trvale udržitelného 
rozvoje a konkrétněji se pak zaměřuje na roli, jakou v současnosti v šíření informací o této 
praxi sehrává internet a sociální média. Teoretické podloží práce přitom představuje koncepce 
trvale udržitelného rozvoje a související pojmy odpovědné spotřeby a dobrovolné skromnosti.  

V úvodu své práce představuje autorka fenomén moderních látkových plen a zasazuje 
jej do historického a sociálního kontextu (se zacílením na situaci v ČR). V další části textu se 
pak věnuje metodologii svého výzkumu, zmiňuje svoji vlastní pozici ve sledovaném terénu a 
jasně představuje strategie a postupy výzkumu (výběr informátorů, způsob vedení rozhovorů, 
apod.). V další sekci, věnované samotné analýze dat, pak představuje způsob kódování 
rozhovorů a nabízí výsledky vlastního zkoumání. Z textu je patrné autorčino zaujetí danou 
problematikou i její pozitivní vztah k „látkování“, což ovšem práci nijak neubírá na 
vědeckosti: naopak, autorka si je svého postoje dobře vědoma a dokáže s ním pracovat. 
Nejrozsáhlejší pozornost je pak v práci věnována roli sociálních médií při šíření informací o 
používání látkových plen. Za patrně nejzajímavější část práce považuji analýzu motivací pro 
používání látkových plen (snaha „šetřit přírodu“) a způsoby předávání informací o tomto 
fenoménu, kdy do značné míry selhává nejen mezigenerační přenos informací, ale také osobní 
kontakty, které jsou nahrazeny virtuálním světem internetu.  

Diplomová práce Terezy Stehlíkové je dobře strukturovaná a přehledně členěná a také 
po formální stránce má vysoký standard. Text obsahuje minimum gramatických chyb či 
překlepů, odkazový aparát je v pořádku, celý text je pak psán velmi atraktivním a čtivým 
způsobem. Z hlediska formální úpravy pak stojí za pozornost zejména obrázkové přílohy, 
které v podobě fotografií či grafů (např. skládání plen) tvoří nedílnou součást práce a celému 
textu ještě dodávají na přitažlivosti. Práce má také veškeré formální náležitosti, které se od 
diplomové práce očekávají (abstrakt, úvod, závěr, seznam literatury a zdrojů).  
 
Celkové hodnocení:  
 
Celkový přínos práce spatřuji zejména ve vhodně zvoleném, aktuálním tématu, které z dané 
perspektivy (trvale udržitelný rozvoj, odpovědná spotřeba) dosud nebylo na akademické půdě 
náležitě zpracováno. Práce je tak tematicky i obsahově velmi atraktivní a přináší řadu 
zajímavých zjištění o tomto moderním fenoménu. Za pozornost pak jistě stojí také pojem 
uvědomělé obětavosti, který autorka navrhuje pro popis nového postoje matek k jejich dětem, 
jehož součástí může být právě „látkování“. Ze všech těchto důvodů by možná stálo za to tento 
text (nebo jeho část) v upravené formě publikovat ve formě odborného (případně populárně 
naučného) článku. 
 
Otázky k obhajobě:  
 
Setkala jste se u „látkujících“ maminek s něčím, co Vás osobně výrazněji překvapilo, co jste 
nepředpokládala (sociální zařazení, světonázor, postoje okolí, apod.). 
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Jaký dopad podle Vás může mít trend „látkování“ a s ním související fenomény na rozdělení 
genderových rolí v rodinách?  
 
 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou výborně (18 – 20 bodů).  

 
 
 

Lenka Jakoubková Budilová  
 

Rudná u Prahy, 7. 2. 2014  


