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           Názov diplomovej  práce evokuje, že autorka sa bude venovať tomu, ako je inštitúcia 

Domu světla sociálne  organizovaná, akí/aké aktéri/ky  (typológia) ju vytvárajú (akými 

praktikami), v akých kontextoch zvýznamňujú svoje sociálne chovanie atd. Cieľom autorkynej  

práce bolo ale  „zjistit, jestli jsou dobrovolníci a zaměstnanci Domu světla ovlivněni 

stigmatizací, která se pojí s onemocněním HIV/AIDS a jak se s touto možnou stigmatizací 

vyrovnávají“ (vid anotace diplomovej práce). Aké dôvody  viedli autorku práce k tomu, že túto 

prácu  nazvala práve etnografiou instituce?  

                    Teoretická časť predstavuje súčasné teoretické koncepty, ktoré sa vťahujú k 

problematike  diskurzu o normalite, sexualite a reprezentáciách žien s  HIV/AIDS.    Autorka 

pracuje s veľkým počtom textov, jednotlivé koncepty vie veľmi dobre porovnávať,  

konfrontovať a prepojovať. Moja kritická pripomienka smeruje len rozsahovej disproporcii 

medzi teoretickou a empirickou častou (ideálne by bolo úplné propojenie týchto dvoch častí). 

                    V metodologickej časti práce autorka vysvetľuje spôsoby zberu dát, jeho 

organizáciu a kategoriáciu,  ako aj svoju pozicionalitu a lokáciu. V prílohe diplomovej práce 

nájdeme  tzv.guide list, ale ten pripomína skôr štrukturované interview (formálne aj obsahovo).                 

            Na druhú stranu musím uznať, že  autorke se rozhodne  podarilo prijať zaujímavý 

materiál, ktorý veľmi citlivo analyzovala a argumentačne jasne interpretovala na pozadí 

teoretických konceptov.  Z vydarenej interpretácie je zrejmé, že analyzované prostredie 

(ethnographic setting) dôverne pozná a hlboko mu rozumie.  



Autorka práce mala možnosť vstupu do tohto špecifického prostredia, určite bola prítomná 

mnohým situáciám (nielen neformálnym rozhovorom), prečo vo svojej práci nevyužila 

zúčastněné pozorovanie a tento cenný (i keď pre ňu možno bežný) materiál nepoužila vo forme 

ukázok z terénneho zápisníku? Etnografia by sa tak skutočne stala plnohodnotnou  etnografiou.  

        

          Napriek drobným výhradám sa domnievam, že vznikla spoločensky cenná práca, 

ktorá je veľmi čtivá. Doporučujem zvážiť publikovať tento materiál vo forme odborného 

textu.  

                                  Posudzovanú prácu hodnotím známkou výborný. 

   

V Praze 9.9.2015.                                         Petra Ezzeddine PhD. 
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