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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: oponent 

Autor/ka práce: Kateřina Špalková 

Název práce: Proměny příbuzenských vztahů v rámci pěstounské péče na území České 

republiky 

 

Vedoucí práce:  Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. 

Oponent/tka: Mgr. Romana Marková Volejníčková 

Navržené hodnocení: velmi dobře až uspokojivě (A-B až C-D) na základě obhajoby  
 

 

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, výzkumná otázka je celkem jasně strukturována. Autorka v závěru odpovídá na stanovené 

výzkumné  otázky.  

 

Jen na str. 25 je výzkumná otázka č. 1 a poté č. 3 – určtiě jde o překlep, nikoliv o smazanou 

výzkumnou otázku. 

 

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

Ano, autorka využívá cizí i českou literaturu. Sama uvádí, že k tématu není dostupné větší množství 

českých textů nebo výzkumů, tudíž využívá opodstatněně více zahraniční literaturu.  

 

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

jejich analýzy?  

Autorka popisuje, že realizovala etnografický výzkum, poté ještě s vybranými aktéry/kami 

realizovala polostrukturované rozhovory. Kapitola „Moje postavení ve skupině“, kde autorka 

rekflektuje svoji pozici výzkumnice ve zkoumané skupině, je v takovém výzkumu velmi 

vhodná. Protože autorku komunita znala, bylo by vhodné některé závěry zhodnotit i z této 

pozice (co všechno jí bylo či nebylo sděleno z toho důvodu, že ji respondenti/ky znali? Atd.)  

Autorka popisuje postup práce s daty, především analytickou část. Možná bych uvítala už zde 

nějaké kategorie nebo koncepty, které se jevily jako hlavní a zásadní pro její výzkum. V další 

části práce s nimi pracuje, ale možná již zde by bylo vhodné analýzu dat relflektovat – např. 

skrze autorčinu pozici v komunitě pěstounů.  

Autorka píše, že využila informovaný souhlas a to jen u těch, se kterými realizovala rozhovory. 

Má v nějaké podobě také souhlas pěstounů, když byla např. účastna schůzek a poradenství, kde 

se řešila poměrně intimní témata?  

Dále autorka popisovala kolik rodin se víkendů pro pěstouny zůčastnilo, také popisuje kolik lidí 

oslovila pro rozhovory. Podle čeho autorka vybírala, které pěstouny osloví s prosbou o 

rozhovor?  

 

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

Autorka své závěry opírá o svůj etnografický výzkum, své závěry tak staví jednak na rozhovorech a 
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jednak na etnografickém výzkumu, ted na terénních poznámkách. Argumentace je v pořádku.  

Autorka v metodologické kapitole rozhovory popisovala jako takový druhotný nástroj výzkumu, 

tedy že si skrze něj ujasnila nejasné intepretace nebo zajímavé situace. Její anaytická část však staví 

především na rozhovorech, méně pak na terénních poznámkách, které však byly jádrem výzkumu. 

Doporučila bych v práci uvést nějaké vysvětlení.  

 

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

převzatých? 

Ano v textu je zřejmé, která tvrzení jsou autorčina a která jsou převzatá.  

 

K tomuto bodu mám jen výhradu a to je poměrně nekritikcké porovnávání výsledků autorična 

výzkumu v českém kontextu s výzkumy např. z Afriky nebo Izraele, tedy z úplně jiného kulturního 

a společenského kontextu. Podle mého nelze takto jednoduše porovnávat dva naprosto rozdílné 

kontexty. Autorka sama popisuje, že v některých kulturách je po dětech i matkách kde neexistuje 

biologický vztah, požadováno, aby se oslovovaly a chápaly jako rodič a dítě, to podle mého staví 

vznik vztahu a oslovení v rámci vztahu (což jsou témata autorčina výzkumu) na jiných základech, 

než když k tomu musí rodiče a dítě dospět úplně jinou cestou.   

 

Někde jsou autorčina tvrzení podložena poměrně rozsáhlou částí rozhovoru, tedy otázkami a 

odpověďmi. Zajímalo by mě, proč autorka zvolila tento způsob práce s daty. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?   ¨ 

Práce je z hlediska odkazovacího aparátu v pořádku jen s drobnými detaily. Např. autorka využivá 

druhotnou citaci, kterou využívá správně. V některých přpadech, kdy je text těžko sehnatelný nebo 

nedostupný nebo je v jazyce, který autor/ka neumí, je to logické, ale autorka odakzuje na 

Durkheima, jehož texty jsou podle mého dostupné. U takového klasika a otce zakladatele, jak píše i 

autorka, budou texty zajisté k sehnání a je možné ocitovat primární zdroj.  

 

Autorka v textu také využívá hojně kurzívu. Je poté velmi matoucí když kurzívou označí přímou 

citaci a poté úryvky z rozhovoru. Pokud chtěla zdůraznit některé pasáže v textu, bylo by vhodné 

využít takový způsob, kterým bude označovat pouze významné pasáže, zjištění atd.  

 

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

Velmi oceňuji, že se autorka již v bakalářské práci pustila do etnografickéo výzkumu a to poměrně 

rozsáhlého vzorku. Autorka výzkumu evidentě věnovala mnoho vonlého času, což se odrazilo 

v kvalitě analytické části, která byla velmi zajímavá a čtivá. O to více mne mrzí, když je 

v analytické části využito jen málo z terénních deníků autorky. Další kritické připomínky jsou 

obžany v textu a níže v námětům k diskuzi.  

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Prosím autorku aby diskutovala, zdali bylo v některé situaci v rozporu co si zaznamenala ona ve 

svých terénních denících a jak poté danou situaci komentovali a popisovali respondenti/ky při 

rozhovorech?  

Prosím autorku aby ujasnila, podle jakých kritérií vybírala respondety/ky pro polostrukturované 

rozhovory, které jsou podstatnou součástí analytické části práce? 

Prosím autorku o vyjasnění, proč v analytické části staví především na rozhovorech, méně pak na 

samotných zjištěních z pozorování a zjištění, která si zaznamenala v terénních denících?  
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