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Téma, které si autorka zvolila, je relevantní, ba dokonce s velkým potenciálem pro 

promýšlení a interpretaci. Zabývá se problematikou ženského bodybuildingu. Formulované 

výzkumné cíle a zejména výzkumné otázky (s. 23) se ptají na disciplinaci těla v souvislosti 

s tímto sportem a na její dopady do různých oblastí života sportovkyně.  Výklad je pak 

zasazen do „příběhu“ etablování soutěží jako sportovní disciplíny a tréninkové přípravy 

závodnic. Potud by se název práce blížil jejímu obsahu.  

Autorka teoreticky ukotvuje práci v antropologii těla. Odkazuje na několik klíčových autorů, 

kteří promýšlejí vztah těla a kultury, těla a společnosti, těla a individuality, a do jisté míry těla 

a jeho fyzických možností (danosti). Přitom mnohé koncepty se autorka snaží již zde 

propojovat s tématem, které sleduje, a prezentovat tak rámce, skrze které k problému 

přistupuje. Autorka mohla ve své studii pracovat i s literaturou odkazující k genderu. 

Umožnila by jí promýšlet, v jakém kontextu jsou těla závodnic utvářena a rozhodně by jí dále 

pomohla v interpretaci prezentovaných dat. Stejně tak se nabízí otázka, z jakého důvodu pro 

autorku nebyla inspirativní studie Loïca Wacquanta Body and Soul. Poslední podnět směřuje 

k pojmu subkultura, který autorka ve vztahu k lidem věnujícím se bodybuildingu používá. 

Teoretické ukotvení by podpořilo interpretace, proč jsou generována další těla v rámci 

moderní disciplinované společnosti (jejíž těla jsou individuální, sociální a politická). 

V metodologické části představuje autorka proces tvorby a analýzy dat (v tom zmiňuje i 

proces psaní). Tato kapitola je velmi živě psaná a sleduje tok myšlenek autorky, který ale není 

úplně lineární. Je zřejmé, že autorka vytvářela data pomocí zúčastněného pozorování a 

polostrukturovaných rozhovorů, sledování sociálních sítí, a jak plyne z vlastního textu i ze 

sekundární literatury a různých typů dokumentů. Bylo by jistě přínosem, kdyby právě 

zúčastněné pozorování bylo více popsáno, resp. strukturovaně popsáno na jednom místě 

v textu. K transparentnosti textu by také pomohla informace, v jaké části výzkumu dělala 

autorka rozhovory, čím byly ovlivněny a jak či zda následně ovlivnily její zúčastněné 

pozorování. Komentář by zasloužily i poznatky získané ze sociálních sítí (o čem vypovídají) a 

na místě by byla kritika pramenů týkajících se dokumentů o kulturistickém sportu a jeho 

ikonách. Zajímavé by také bylo promýšlet, jak čtyři zdroje dat byly v rámci práce využity a 

posléze propojeny. V neposlední řadě bychom v rámci obhajoby mohli mluvit i o tom, jak 

probíhal výzkum v horizontu zmiňovaných tří let - vedla autorka s kulturistkami opakované 

rozhovory, nebo jen se svou klíčovou informátorkou?  

Popis a interpretace ženského bodybuildingu (dále ŽB) je koncipována do několika částí. 

V první se autorka věnuje historii ustanovování tohoto sportu, v druhé popisuje tréninkovou 

přípravu (vychází z tréninkových manuálů), třetí je věnována soutěžnímu dni, čtvrtá stravě a 

hlavně dopingu, pátá genderovaným tělům, šestá zdraví a sedmá zdrojům, z nichž se sport 

financuje (resp. komodifikaci těla).  



Společným jmenovatelem kapitol je popisnost, která převažuje nad interpretací, jistá 

chronologičnost výkladu a respekt (často k faktografické) literatuře. To znamená, že data 

nejsou zdrojem promýšlení, ale spíše ilustrací formulovaných tezí. Data nejsou podřízena 

tématu těla, ale tématu ženského bodybuildingu. V důsledku toho rozhodně první a druhá část 

působí jako kontextové kapitoly, byť by jimi nemusely být, protože i ony nabízely prostor pro 

interpretaci. Následující části interpretace přinášejí, i když ne zcela ve struktuře data – 

argumenty pro interpretaci. Výklad je veden jako syntéza různých zdrojů vědění. Proto by 

bylo zajímavé odpovědět na otázku, o jaké sociální realitě práce referuje. Jak jsem uvedla 

výše, autorka respektuje literaturu, což má za následek, že téma těla je někdy implicitní 

(explicitní je bodybuilding jako praktika). Na příčině nejsou ale data samotná, ty vytvořila 

autorka zdařile a vybízejí k promýšlení (např. každý sval má svoji disciplínu; disciplína bez 

podvádění, protože tělo to ukáže; jsme to, co jíme [viz ,You are what you eat', Farquhar, 

2006: 146]; mít krásné tělo – vyjednávání mezi nestabilním politickým tělem; poslušné tělo – 

jak se vyjednává s tělem, aby akceptovalo stravovací a tréninkový režim, cyklická proměna 

těla;  vzdát se rozhodování o svém těle – komu patří tělo, vystavené tělo - komodifikované 

veřejné tělo). Výjimkou je část Žena nebo chlap?, kde se autorce daří promýšlet téma těla 

systematicky. V rámci výkladových kapitol autorka také reflektuje svoji pozici ve výzkumu. 

Je to sympatické, ale to by měla dělat v metodologické části. V samotném závěru autorka 

shrnuje svůj způsob uvažování o problematice ženského bodybuildingu a tělu. Vytváří 

logickou synopsi témat, která jsou v práci různě akcentována. 

Předložená diplomová práce se opírá o rešerši odborné literatury, která je využita pro 

interpretaci dat. Text svědčí o tom, že autorka provedla úspěšný výzkum. Kladně hodnotím 

citaci dat z rozhovorů a zúčastněného pozorování. Je ovšem škoda, že mnohdy data sekundují 

jiným typům textů/zdrojů, popřípadě teoriím. Některé kapitoly či jejich části by bylo možno 

lépe strukturovat a vyvarovat se opakování. Autorka také mohla více interpretovat data 

z pozic antropologie těla a využít další koncepty pro ukotvení studie a interpretaci dat. 

Oceňuji obrazovou přílohu, která pomáhá čtenáři porozumět popisované realitě. Závěrem 

oceňuji upřímnost a nadšení, s nimiž k tématu přistoupila.  

 

Předkládaná práce splňuje podmínky kladené na tento typ práce. Práci doporučuji k obhajobě. 
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