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Kateřina Šimková si ve své bakalářské práci klade otázku povahy rodiny na slovenské 

vesnici a od ní se odvíjející povahy recipročních vztahů v jejím rámci. Skrze etnografický 

výzkum, v němž jako technika konstrukce dat dominovaly polostrukturovaná interview, se 

zaměřila primárně na perspektivu matek s dětmi.  

Svou práci autorka teoreticky ukotvuje v teoriích rodiny a příbuzenství (s. 9-12). Samotná 

teorie je zpracována sice úsporně, ale zároveň účelně a vytváří autorce dostačující teoretické 

pozadí k řešení první výzkumné otázky. Bohužel autorka obdobně nezakotvila také koncept 

reciprocity, ani na úrovni obecné, ani ve vztahu k rodině. V empirické části sice pracuje 

s relevantní literaturou týkající se reciprocity (Mauss, Graeber, Bourdieu, Torsello), ovšem 

absence předchozí teoretické konceptualizace je, jak ve výsledcích, tak v interpretacích, patrná. 

Metodologický postup, jež autorka zvolila pro řešení svých otázek, transparentně a 

reflexivně popisuje na s. 13-23. Je třeba ocenit, že pracovala s relativně rozsáhlým vzorkem, 

který byl ve vztahu k terénu téměř vyčerpávající. Autorka si sama dobře uvědomuje limity, které 

s sebou přinesla volba polostrukturovaných interview i relativně krátká doba, kterou strávila 

v terénu, která neumožnila vytvořit natolik blízké vztahy, aby se informátorky (až na výjimky) 

dostatečně otevřely. Považuji za velkou škodu, že se autorce nepodařilo ubytovat přímo v rodině 

s dětmi, aby mohla pozorovat každodenní realitu dané rodiny. V takovém případě by mohla 

k problému přistoupit skrze tzv. etnografii partikulárního, jak ji navrhuje americká antropoložka 

Lila Abu-Lughod, tedy zaměřit pozornost na detaily každodenního života jedné rodiny, což by jí 

poskytlo nepochybně na jednu stranu poněkud limitovaný, ovšem na stranu druhou zároveň 

mnohem hlubší vhled do zkoumané problematiky. 

Výsledkem autorčina snažení je totiž poněkud nevyrovnaný soubor dat, který otevírá 

mnohá témata, ale často v jejich popisu zůstává (ne vždy nutně vinou autorky) pouze na jejich 

povrchu, což si však autorka naštěstí mnohdy uvědomuje. Na jednu stranu je možné hovořit o 

určitém „zahlcení daty“, která se autorce ne vždy daří transformovat, aby odpovídala struktuře 

výkladu. Typickým příkladem může být oddíl věnovaný Sebeujišťování (s. 26) v kapitole 

Prostorová blízkost a „služby“ (s. 25-26) či popis péče informátorek o domácnost (s. 48) 

v kapitole Reciprocita ze strany rodičů (s. 48-54). Na straně druhé pak data nejsou často 

dostatečně detailní, aby se autorce podařilo překročit primárně deskriptivní charakter výsledků 

(jako je tomu např. při popisu rolí matky na s. 37). Ačkoliv autorce nelze upřít snahu o 

porozumění zkoumané problematice, podařilo se jí primárně popsat spíše genderovou a věkovou 

distribuci rolí v domácnosti (viz Závěr, s. 59-60). To by nebylo až tak málo, pokud by tato 

zjištění propojila s kategorizací matek, kterou nastolila na s. 17 (tj. sezdaných, nesezdaných a 

samoživitelek). Právě to by jí mohlo pomoci porozumět tomu, jak se konceptualizace a struktura 

rodiny odráží v konceptualizaci a deklarované praxi mezigenerační reciprocity. Bohužel autorka 

s touto kategorizací nijak dále nepracuje. Nicméně je třeba ocenit, že se v textu pouští do diskuse 

s literaturou a dochází k některým zajímavým dílčím zjištěním (např. s. 45). 

Po stránce formální je práce zpracována adekvátně a autorka pečlivě vede poznámkový 

aparát včetně seznamu užité literatury. Větší problém nastává pouze v přepisu interview 

vedených ve slovenštině, který je bohužel nekonzistentní. Lze omluvit, že autorka nehovoří 

slovensky a tudíž přepis není pravopisně správně. Přijatelným řešením by mohlo být přepisovat 

výpovědi foneticky. Ale v přepisech se např. opakovaně objevuje slovo voština (namísto väčšina) 

či svorka (namísto svokra). Situace v českém textu je naštěstí výrazně lepší a objevuje se v něm 

pouze minimum překlepů či gramatických chyb. 



Autorka si pro svou bakalářskou práci zvolila téma, které má mnoho rovin a jeho výzkum 

je v tomto ohledu velmi náročný. Ačkoliv se pokusila téma co nejvíce zúžit (primárně na 

perspektivu matek), stejně výzkum otevřel mnoho dílčích témat, z nichž některá se autorce 

nepodařilo pojednat dostatečně do hloubky. Otázky toho, jak je vlastně reciprocita vyjednávaná, 

jak jsou konstruované její normy, jaká jsou očekávaní jednotlivých aktérů a jak se tato očekávání 

případně proměňují, se autorce bohužel odhalit nepodařilo, ačkoliv některé pasáže podobný směr 

úvah naznačují.  

I přes zmiňované nedostatky se však domnívám, že práce splňuje požadavky kladené na 

absolventskou práci a přináší některá zajímavá zjištění. Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji 

hodnocení velmi dobře. 
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