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Posudek vedoucípráce
Cílem předkládané bakalářské práce je na záklaďě terénního výzkumu v
''nábožensky
zaIoŽené rodině.. zodpovědět několik výzkumných otázek: Co podléhá a nepodlého
rodičovskékontrole či dohledu? Jak otec legitimizuje svou moc nad rodinou? Jak děti
téměř
přijímajímoc otce, popř. rodičů?Autorka docházíkzávěru, Že kontrole otce
',podléhá
Vše.. (str. 42). Svou moc otec legitimizuje výsadním postavením coby pastýř a
zprostředkovďel Božíhoslova. Děti přijímajímoc a postaveníotce rizné v závislosti na věku
a genderu.
Práce vychází z terénního výzkumu, který autorka dlouhodobě prováděla v domácnosti
zkoumané rodiny, v níž byla v pozici dlouholeté rodinné přítelkyně svým způsobem
insiderkou. Vzhledem k etické problematičnosti výzkumu autorka pracovala primárně
sjedním informantem, jímž byl nejstaršísyn' zjehož interpretace mocenské hierarchie
v rodině vycházi. Po teoretické stránce problematiku nahlíží foucaultovským prizmatem
pastýřskémoci a biomoci.
V práci postrádám hlubší reflexi etických aspektůvýzkumného šetření:pro většinu členů
očekávala bych, Že tuto skutečnostbude zetické
rodiny autorka působila
',inkognito..'
perspektivyhlouběji reflektovat (istý nástin etických dilemat najdemena str. 14) aže zárovei
explicitněji zdůvodní,pročzvolila za svéhoinformantaprávě nejstaršíhosyna v rodině a jak
případně mohl tento fakt ovlivnit výsledky jejího bádani. Zixoveřt bych uvítala' kdyby se
autorka hlouběji zamysl'elanad možným vztahem specifické formy vyznání zkoumanérodiny
a mocenskéhierarchie jejích členů.Musí být strukturacemoci v rodině nutně důsledkem
jejího náboženskéhovyznání? Nemohou se velmi podobnéhierarchie vyskytovat i u rodin
,,bez vyznáni,,? Jakédalšífaktory mohou vstupovat do hry? Jakou roli v tomto smyslu můŽe
vyznání při legitimizaci otcovy mocensky dominantní pozice?
htát néhoženské
Z hlediska teoretického zakotvení zkoumané problematiky postrádám hlubší reflexi
foucaultových pojmů pastoračnímoci a biomoci, které jsou pro autorku zceIa klíčové.
V některých částech práce (zqména kapitoly 2. 3 a 2, 4) autorka sklouzává do teologické
perspektivy' jedná se primárně o émickou interpretaci aktérů?Text na mnoha místech trpí
stylistickými neobratnostmi a hrubými gramatickými chybami (např. na str. 42 ,,zhoďnoceni
nabiých dat..).Po formální stránce je otázkou, zda je vhodné čtenářeseznámit se zněním
výzkumných otázek ažna str. 15.
Přes výše uvedené vytky je třeba ocenit výrazný kvalitativní posun mezi konzultor1anoua

podoboutextu.Práci doporučujik obhajoběa navrhujihodnocenístuvněm
ťrnální
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