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a faktory, které je ovlivňují   

Autor práce:  Kamila Kačmáčková 

 

Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Po formální stránce práce splňuje náležitosti kladené na DP. V textu se občas vyskytují překlepy, 

chybí čárky, mezery mezi slovy nebo nedokončené věty. 

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Práce se zabývá důležitým tématem, který je v posledních týdnech hojně citován i ve světových 

médiích (např. BBC). Autorka si stanovila relativně vysoké cíle, protože pouze na základě kvalitní 

rešerše odborné literatury a analýzy vědeckých článků vztahujícím se k danému tématu chtěla zjistit 

faktory, které mají na průběh a úspěšnost implementace SW sanitačních projektů vliv. Tyto cíle jsou 

náročné i z toho důvodů, že by k nim bylo rovněž potřeba terénní výzkum a diskuse s klíčovými 

aktéry. Ona sama v závěru a diskuse pak hodnotí, že to byla příliš „vysoká laťka“, protože není 

dostatek odborných studií, které by působící faktory hodnotily. Své téma rámuje do teoretického 

základu a sleduje různé ve světě používané přístupy sanitace. Na s. 12 zmiňuje rozvojové cíle 

tisíciletí, jejichž definice byla odsouhlasena na summitu OSN v roce 2000, nikoliv 1990, jak píše 

autorka.  

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Autorka pracuje především s cizojazyčnou literaturou a cituje ji. Práce však v této fázi má spíše 

kompilační charakter, kdy jsou jednotlivé zdroje shrnuty a popsány, kritické hodnocení chybí (což 

však nelze příliš dobře učinit, pokud autor nemá zkušenost z terénu). V literatuře chyběla alespoň 

zmínka některých publikace s tématikou „development studies“, které hodnotí geografické členění 

či dělení rozvojových zemí. 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 
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Základním metodickým přístupem je systematická analýza dostupných odborných článků a 

publikacích na světových databází Google Scholar, Science Direct a PubMed se specifickým 

zaměřením na vnější faktory, které ovlivňují sanitační chování obyvatelstva v rozvojovém světě. Šlo o 

velice náročný úkol, neboť autorka musela projít tisíce článků a utřídit je tak, aby posloužily jejímu 

účelu. Na s. 41 píše, že pracovala s českými a anglickými články, a vytvořila si nakonec přehled 14 

statí, které konfrontovala s pěti základními faktory. Není úplně jasné, zda tyto kategorie faktorů 

autorka zpracovala na základě analýzy textů sama, nebo jde o nějaký přejatý koncept (s. 44). Jde o 

kvalitní rešeršní a badatelskou práci – otázkou zůstává, jak dostačující je pracovat se 14 položkami 

literatury, a zda lze na jejich základě dojít k relevantním závěrům. Nicméně je potřeba tuto pečlivou 

práci ocenit, protože je pravděpodobně jediná svého druhu v českém prostředí. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Diplomantka z celkem 14 statí, které podrobně prostudovala, a hledala odpovědi na své otázky 

týkající se faktorů ovlivňující sanitační chování. Tato část obsahuje několik nepřesností: např. že 

islám je světově nejrozšířenější náboženství (s. 48). Podle Pew Research je na světě cca 1.6 miliardy 

muslimů, zatímco křesťanů 2.2 miliardy.  

Na s. 49 autorka hovoří o „členství domácnosti v NGO“ jakožto o jedné podskupině socio-kulturních 

faktorů. Není úplně jasné, co tím členstvím autorka přesně myslí. 

U náboženského faktoru autorka předpokládá, že následování určitého náboženského směru bude 

mít vliv na sanitační chování (s. 48). Uvádí však pouze konkrétní příklad týkající se islámu a pak 

příklad z Tanzanie, kdy muslimští a křesťanští věřící měli větší pravděpodobnost používání toalet. 

Jaké jsou další příklady z jiných náboženství, např. z Indie (vliv hinduismu) nebo z buddhistických 

zemí? Autorka je v diskusi neuvádí, což je škoda. Teze, že náboženství má na sanitační chování vliv, 

je v takovém případě velmi „mělká“ a neprozkoumaná. 

Na s. 57 autorka zařazuje jako další faktor „vlastnictví půdy/dostatek prostoru“ jakožto fyzicko-

geografický faktor. Nejedná se spíše o faktor ekonomický (nebo alespoň s ekonomickým statusem 

daného člověka/komunity související)? 

Diskutabilní je rovněž etnický/kulturní faktor, který autorka uvádí na s. 47: opírá se o případové 

studie z Nigérie, severního Vietnamu a Jávy a ukazuje na rozdílné sanitační chování dle etnické 

příslušnosti. Neurčuje však sanitační chování příslušníků etnik spíše tradice, „světonázor“, životní 

prostředí a způsob života v něm, než přímá vazba na etnický původ, který by významně ovlivňoval 

sanitační chování? 

Na s. 56 je zmíněn faktor „role starosty vesnice“. Tento faktor je dle autorky vinou absence tohoto 

tématu ve studiích popsán jen velmi krátce. Je třeba zmínit, že v komunitních či kmenových 

společenstvích (v Africe především) je to právě „náčelník“, nebo „starosta“, kdo pozitivně podporuje 

rozhodnutí ostatních, kterým jde svým rozhodnutím příkladem. Je možné, že by to takto fungovalo i 

z hlediska podpory změny sanitačních návyků – avšak tento předpoklad není hlouběji rozveden. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěr je hodně zrychlený a stručný, v němž autorka spíše diskutuje důvod, proč se odchýlila od 
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původního záměru a cíle hodnotit faktory ovlivňující jednotlivé intervence cílené na zkvalitnění 

přístupů i sanitace samotné. Zmiňuje i některé vlastní negativní zkušenosti, které však raději měly 

být součástí analytické části. Právě některé vlastní poznatky z terénu mohly být mnohem více 

využity. Chybí pečlivější hodnocení celkové situace v rozvojovém světě, nebo alespoň nějaký 

syntetizující pohled, byť třeba na základě toho, co ji vyplynulo z pečlivé badatelské a rešeršní 

činnosti s dostupnou literaturou. 

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Práce určitě má svoji přidanou hodnotu v tom, že bylo utříděno a zpracováno či okomentováno 

mnoho materiálu. Rovněž diskutuje důležité téma z hlediska rozvojové a zdravotní problematiky. Jak 

již bylo řečeno výše, chybí vlastní poznatky z terénu a návštěv rozvojových zemí (Kambodža, Indie…), 

případně rozhovory s těmi, kteří by k této problematice mohli říct nějaké vlastní zkušenosti. 

Dostupné zdroje byly zpracovány podrobně, u některých faktorů však byla hlubší diskuse 

opomenuta. Závěrem chybí ucelené a syntetizující hodnocení. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě 

1) Jak jste postupovala při definování základních faktorů, jak jsou popsány na s. 44? 

2) Myslíte si, že etnické faktory ovlivňují sanitační chování? Máte kromě krátkého textu v práci 

další poznatky o tom, jak ovlivňují sanitační chování světová náboženství? 

3) Zkuste vyjmenovat alespoň některé nástroje, které mohou napomoci ke změně sanitačního 

chování rurálních komunit v rozvojovém světě. 

4) Plánujete pokračovat v dalším výzkumu tohoto tématu? 

 

Datum: 2.9.2015  

Autor posudku: RNDr. Jiří Preis, Ph.D.  
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