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POSUDEK BAKALÁ SKÉ PRÁCE 
 

 

 

Typ posudku: vedoucí práce 

Autor/ka práce: Kateřina Špalková 

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

 
Vedoucí práce: Ema Hrešanová, Ph.D. 

Oponent/tka:  

Navržené hodnocení: velmi dobře až dobře (D-E) 

 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických p ipomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií. 
 

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

 

Cíl práce je v textu jasně stanoven. Autorka jej v podstatě naplňuje a závěry mu odpovídají. Práce 

však nemá úplně jasnou strukturu. Působí útržkovitě a místy neuspořádaně. 
 

 

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

 

Ano, autorka čerpá z dostatečného množství relevantní odborné literatury, včetně zahraničních 
zdrojů. 
 

 

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

 

Předností celé práce je provedený etnografický výzkum. Ten autorka provedla poctivě a pečlivě a 
v souladu se standardy antropologické disciplíny.  

Autorka povětšinou propojuje svá zjištění s teoretickou částí a relevantní literaturou, přesto by 
mohla jít v tomto ohledu mnohem dále. Některé části jsou značně deskriptivní a dlouhé pasáže 
z terénního deníku či poznámek nedoplňuje obdobně hutná analýza (viz např. str. 44).  
 

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

 

Autorka v práci formuluje jasný argument, který přesvědčivě dokládá svými zjištěními 

z provedeného etnografického výzkumu, zejména citacemi z rozhovorů i obsáhlými úryvky ze svého 

terénního deníku a terénních poznámek. Konkrétní závěry by však v některých pasážích mohly být 
propracovanější. 
 

 

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

 

Ano, autorka jasně rozlišuje myšlenky citovaných autorů i svých informátorů od svých vlastních. 
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6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
 

Autorka odkazuje na literaturu správným způsobem. Práce je psaná celkově čtivě, avšak místy 

působí nekonzistentně, útržkovitě. Možná se na tomto dojmu podílí i neuspořádané formátování 

textu a chybějící číslování kapitol i stránek. 

Některé formulace jsou zavádějící (např. na str. 49: „V posledním konceptu Vztahy s pěstounskými 
sourozenci se dozvídáme...“), 

 

 

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

 

Za trochu matoucí považuji extrémně krátkou kapitolu 4, která je disproporční zejména ve srovnání 
s předchozí kapitolou. 
V práci taktéž v podstatě chybí závěr. Jeho místo má zřejmě suplovat poslední kapitola s názvem 

„Diskuze“, která ale příliš diskuzí není. Jen nastiňuje jedno z dalších zajímavých témat, které se 

v průběhu terénního výzkumu objevilo. 
Práce celkově působí značně nedodělaně. Je to obrovská škoda, protože autorce se podařilo provést 
zajímavý a svým způsobem unikátní etnografický výzkum, jehož potenciál zde ovšem není plně 
vytěžen. 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
 

V závěrečné diskuzi otevíráte zásadní otázku genderovanosti příbuzenských vztahů a naznačujete – 

v souladu s jinými autory – že naprostá většina „příbuzenské práce“ (kin work) je vykonávána 

ženami. Přesto se v antropologii příbuzenství někdy hovoří i o tom, že tzv. „mothering“ nemůžeme 
automaticky spojovat pouze se ženským genderem. Zvláště práce navazující i na Vámi citovanou 
studii Davida Schneidera pak na tento aspekt upozorňují. Zajímalo by mě, zda se i ve Vašem 
výzkumu náhodou nevyskytly situace či jednotlivci, kteří se nějakým způsobem při „dělání 
příbuzenství“ neodchylovali od takto normativně nastavených genderových rolí. Mohla byste 

„mothering“ v souvislosti s pěstounstvím představit podrobněji i v návaznosti na klíčové studie 
současné antropologie příbuzenství?  

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

S ohledem na výše zmíněné nedostatky navrhuji práci hodnotit stupněm velmi dobře až dobře (D-E). 

 

 

Datum: 6/6/2018        Podpis: 
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