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A. Formální a jazyková kritéria 

Práce odpovídá rozsahovým podmínkám 
√    

Formální zpracování práce 
√    

Dodržení stanovených zásad citačních pravidel 
 √   

Zpracování příloh 
 √   

Celková typografická úprava 
√    

B. Obsahová kritéria 

Práce jasně formuluje své cíle a metodiku 
jejich dosažení 

 √   

Práce stanovených cílů dosahuje 
√    

Práce kriticky pracuje s primárními prameny i 
sekundární literaturou 

 √   

Autorka umí pracovat s odbornou terminologií 
a využívá ji  

 √   

Autorčiny soudy a hodnocení jsou 
argumentačně podloženy 

√    

V práci jsou jasně vyjádřeny dosažené cíle 
√    



Celkové hodnocení práce: 

Bakalářská práce Kateřiny Trnkové Visualization and Representation of Social and 

Cultural Environment of Brazilian Slums – Favelas je členěna do šesti základních kapitol, 

obsahuje taktéž bibliografii, seznam příloh, grafů a obrázků a samotné přílohy. Bez ohledu na 

toto formální členění nacházím v práci logicky jasně vymezené tematické oblasti.  

V úvodu práce autorka představuje předmět práce, kterým je teoretická a empirická 

analýza kultury brazilských chudinských čtvrtí, favel.  Cílem práce je rozklíčování základních 

prvků kultury brazilských favel z pohledu dětí, které zde žijí. Otázka, kterou si autorka klade, 

se týká vizualizace pojmu kultura – budou místní děti vnímat kulturu, ke které mají přímý 

vztah, tedy kulturu favel silněji než kulturní prvky na úrovni národní? 

Teoretickou část autorka zakládá na historii i popisu současného stavu favel na pozadí 

historie Brazílie i jejích aktuálních problémů. Zaměřuje se na období zrušení otroctví a z toho 

se odvíjející krizi bydlení související s počtem obyvatel, zejména ve městech Rio de Janeiro a 

Sao Paulo. Autorka se snaží postihnout situaci, která nastala po zrušení otroctví, představuje 

urbanizační plány i s jejich autory a rovněž důvody, které byly příčinou jejich realizace či 

neuskutečnění. 

V empirické části práce autorka vychází z výzkumu, který realizovala mezi dětmi 

z favel v Sao Paulu. Zaměřovala se na vizualizaci a reprezentaci pojmu kultura, a to s využitím 

metod vizuální antropologie, konkrétně využila dětských kreseb jako hlavního nástroje. 

Analýzu získaného materiálu provedla autorka na základě teorie sociální sémiotiky, 

konkrétně se opírá o autory a kapacity, jako jsou Gunther Kress či Van Leeuwen.  

Autorka v empirické části zdůrazňuje, že brazilské favely se staly v sedmdesátých 

letech 20. století národním politickým a politizovaným tématem, stejně tak se staly i 

předmětem výzkumů a studií, které autorka představuje a zasazuje do širšího kontextu. Svůj 

vlastní výzkum realizovala ve třech komunitách v Sao Paulu, respondenty se staly děti ve 

věku od 8 do 14 let. Získaný materiál tematicky rozdělila podle frekvence zobrazení a 

podrobila další analýze – z pohledu věku a pohlaví respondentů. 

Příznivý dojem vyvolává jasné tematické uchopení práce i fakt, že autorka se věnuje 

kultuře brazilských favel, aniž by od tématu odbíhala a zasazovala ho zbytečně do širších 



rámců, jak se nabízí. Pevně se tedy drží cesty, která směřuje k samotnému cíli. Pozitivně 

hodnotím i samotný výzkum, originální přístup i jeho samotnou realizaci, která si vyžádala 

kooperaci s brazilskými institucemi, i metodické ukotvení. 

K práci bych si dovolila drobné připomínky, které by mohly sloužit spíše jako návod 

pro další rozvoj a pokračování práce se zvoleným tématem a také dotazy, ke kterým mě 

předkládaná bakalářská práce inspirovala: 

 Jaké informace autorka během výzkumu získala o svých respondentech? 

Zajímala se i o jejich rodinné zázemí? 

 Pokud by autorka realizovala výzkum ve favelách i v jiných brazilských 

městech, jak sama naznačuje, jaké výsledky by očekávala? A jaké výsledky by 

bylo možné očekávat, kdyby byl totožný výzkum realizován mezi dětmi 

z jiných sociálních skupin (děti žijící mimo komunity favel)? 

 Autorka práce v závěru zmiňuje, že respondenti, děti z favel, vizualizují a 

reprezentují kulturu zejména na národní úrovni a žádný z obrázků nezobrazuje 

prvky kultury pro děti nejbližší, tedy kulturu favel. Jak by autorka tuto kulturu, 

případně její základní prvky a motivy, mohla specifikovat? 

Jako drobnou výtku, případně spíše doporučení, bych si dovolila navrhnout kresby 

dětí doplnit (před samotnou analýzou) o písemnou či ústní nativní explanaci. Autorka by se 

tak vyhnula některým nejednoznačným výkladům. 

 Přes uvedené drobné výhrady, které by autorce měly sloužit spíše jako zpětná vazba 

k dalšímu rozpracování tématu, práci hodnotím jako velmi zdařilou.  

Předkládaná bakalářská práce Kateřiny Trnkové Visualization and Representation of 

Social and Cultural Environment of Brazilian Slums – Favelas splňuje předpoklady kladené na 

tento typ prací v příslušném oboru a ráda ji doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 16. 6. 2014 

PhDr. Julie Grúzová 


