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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: vedoucí práce 

Autor/ka práce: Filip Klicnar 

Název práce: Sociální konstrukce druhové nadřazenosti 

 

Vedoucí práce: Tereza Vandrovcová 

Oponent/tka:  

Navržené hodnocení: výborně až velmi dobře 

 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 
 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně strukturována? 

 

Ano, cílem práce je dle autora popsat, jak je v naší civilizaci sociálně konstruovaná druhová 

nadřazenost, což se mu dle mého názoru podařilo. Práce je strukturovaná chronologicky a 

přehledně. 

 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Ano, autor vychází z kritického přístupu Frankfurtské školy, na jejíž autory odkazuje. Práce těchto 

autorů jsou ve velké míře přeloženy, takže odkazuje zejména na české texty. Práce dále odkazuje na 

čtyři cizojazyčné texty, z nichž jednomu (Joy) se věnuje podrobněji. 

 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Výběr literatury odpovídá zvolenému cíli, ale při popisu vývoje naší společnosti a jejího vztahu ke 

zvířatům bych doporučila odkazovat i na práce, které tento konkrétní vztah sledují (např. Franklin 

Animals and Modern Cultures: A Sociology of Human-Animal Relations in Modernity). 

 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Autor aplikuje kritický přístup na problematiku našeho vztahování k hospodářským zvířatům a jeho 

argumenty považuji za kvalitní, i když kontroverzní. 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Ano, tato tvrzení a zjištění jsou jasně odlišena. Akorát na několika místech by bylo vhodné u přímé 

citace hned přidat zdroj a stránku (nikoliv až na konci odstavce, či několika odstavců - viz str. 10) 
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6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Na několika místech jsem našla tvrzení, která by bylo záhodno ocitovat - zejména, co se týká 

popisování vývoje společnosti (jak jsem již napsala v bodě 3). Na druhou stranu tato tvrzení 

zpravidla nejsou mylná a je znát, že se autor o problematiku už nějakou dobu zajímá. Možná tato 

tvrzení již považuje za „common sense“, nicméně tomu tak podle mého názoru není a kvůli 

snadnému dohledání i potřebné akademické úrovni práce by bylo lepší taková tvrzení pečlivě 

ozdrojovat. 

Jazyk je na dobré úrovni, když odhlédnu od několika chyb v interpunkci. 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Práce si klade nesnadný úkol popsat fungování majoritní ideologie, která je všeobecně schvalovaná 

a všudypřítomná. Oceňuji odvahu pustit se do kontroverzního tématu a pokládám výsledky práce za 

důležité pro další možnost dekonstrukce toho, co naše společnost pokládá za samozřejmé a 

neproblematické. Za slabší považuji již zmiňované nedostatečné ozdrojování některých tvrzení a 

také pozdní odevzdání práce ke kontrole před odevzdáním, které mi neumožnilo doporučit další 

zdroje. I přes tyto nedostatky navrhuji známku výborně. 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
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