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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Předmětem předložené bakalářské práce je analýza a interpretace vizualizace a reprezentace 

kultury prostřednictvím kreseb vytvořených skupinou dětí z favely v São Paulu. Práce je 

k obhajobě předložena v anglickém jazyce. Práci aspirantka rozdělila na dvě relativně 

samostatné části, teoretickou a empirickou. V teoretické části práce autorka provedla 

vymezení hlavních pojmů práce a klíčových koncepcí, o něž se opírá při řešení zvolené 

problematiky, a podala výklad vývojových proměn favel. Teoretická východiska práce tvoří 

poznatky a koncepce sociální a kulturní antropologie a sociální sémiotiky. V empirické části 

práce autorka prezentuje výsledky vlastního empirického šetření, které provedla ve favelách v 

São Paulu. 

 

Pro řešení problematiky reprezentace kultury autorka zvolila nativní kresbu jako výzkumný 

nástroj, který je v sociálních vědách sice hojně užíván, ale zpravidla jen jako projektivní 

technika. Užití této techniky za účelem kolektivních reprezentací se užívá spíše ojediněle. Na 

práci lze ocenit, že se aspirantka při zpracování materiálu snažila využít analytické nástroje 

vyvinuté v sociální sémiotice, které teprve nedávno začali badatelé uplatňovat 

v etnografickém výzkumu. Při využití kreseb výzkumníci zpravidla čelí problematice 

nasazení vhodných analytických nástrojů. Domnívám se, že by aspirantce usnadnilo 

provedení analýzy získaného obrazového materiálu, kdyby provedla sběr slovních popisů k 

jednotlivým obrázkům a vedla nad kresbami etnografická interview s jejich autory. Co 

zabránilo autorce získat slovní popisy, které by ji umožnily zkoumat lingvistickou modalitu? 

Doporučuji, aby se této problematice autorka věnovala v průběhu vlastní obhajoby. Při 

spolupráci s dětmi při výzkumu je nezbytné ve zvýšené míře zvažovat etické otázky 



výzkumu. Jakým způsobem řešila autorka tuto problematiku při sběru obrazového materiálu? 

V průběhu vlastní obhajoby by tuto problematiku měla aspirantka více rozvést. Inspiraci by 

autorka mohla najít ve studii Child-Centered? Thinking Critically About Children’s Drawings 

as a Visual Research Method od Lisy Mitchell (2006), na kterou se v textu odkazuje. 

 

Celkově lze konstatovat, že bakalářská práce předložená k obhajobě splňuje kritéria, která se 

kladou na tento typ závěrečných kvalifikačních prací. Automatická kontrola bakalářské práce 

provedená na www.theses.cz neodhalila podobnost s žádnými jinými dokumenty. Autorka 

v úvodních pasážích práce jasně vymezila předmět a cíl práce, jehož dosažení podřídila 

postup řešení a strukturu práce, která je logická a přehledná. V závěrečných pasážích autorka 

diskutuje limity provedeného výzkumu a dosah získaných dat. V samotném závěru práce 

autorka přehledným způsobem shrnuje dosažené výsledky. Autorka v práci prokázala 

schopnost pracovat s odbornými prameny, z textu je evidentní, že diplomantka provedla 

dobrou rešerši odborných zdrojů a opřela se při řešení práce o relevantní a aktuální prameny, 

na něž odkazuje v souladu s citační normou. Práce je zpracována kultivovaným jazykem, 

autorka píše obratně a srozumitelně. Na závěr bych rád uvedl, že se jedná o nadstandardní 

bakalářskou práci. 
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