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Bakalářská práce Veroniky Kličkové se zaměřila na relativně málo známý fenomén burlesky. Autorka 

realizovala výzkum v prostředí kurzu burlesky, kde se pokusila odpovědět na výzkumnou otázku: „Jak 

dochází prostřednictvím kurzu burlesky ke kultivaci erotického kapitálu aktérek?“ (s. 20). Zkoumaný 

problém nahlížela prostřednictvím konceptů P. Bourdieu, C. Hakim a teorie performativity genderu J. 

Butler. 

Hned na počátku bych ráda ocenila autorčino zaujetí pro téma, relativně odvážnou volbu těžkých 

teoretických konceptů, její zjevnou radost z realizace terénního výzkumu i poctivost, se kterou se 

k němu snažila přistoupit. 

Práce je členěna klasicky na úvod, teoretickou, metodologickou a reflexivní kapitolu, následované 

empirickou analytickou částí a závěrem. Autorka představuje stručně dějiny burlesky, teoreticky se 

orientuje na P. Bourdieu (konkrétně teorii kapitálu, sociálního pole, habitu) a jeho rozvinutí teorií 

erotického kapitálu C. Hakim. Teoretický výklad je pěkný a srozumitelný; oceňuji také kritický přístup 

k teorii erotického kapitálu - dokonce bych uvítala, kdyby autorka kritiku této teorie s ohledem na to, 

že se jedná o klíčový koncept její práce, ještě prohloubila. Inspiruje se též genderovými studii, specificky 

tezí o performativitě genderu. 

V metodologické části Veronika Kličková představuje svůj výzkum (o kterém píše jako o „etnografii“, 

ovšem z jejího popisu průběhu výzkumu plyne, že se určitě nejednalo o etnografický výzkum - provedla 

spíše případovou studii, založenou na zúčastněném pozorování a rozhovorech; rozhodně nelze mluvit 

o „autoetnografii“, s. 21): navštívila celkem 2x5 lekcí (pro začátečnice a následně pokročilé) v délce 90 

minut a s účastnicemi kurzu ještě hovořila mimo samotné lekce (z práce není zřejmé, jak často a kolik 

rozhovorů bylo realizováno, ani kolik bylo účastnic kurzu). V této části nechybí promýšlení etiky 

výzkumu a reflexe výzkumnické pozice, oboje zpracováno přehledně a jasně. 

Z práce se dozvídáme, jak probíhají lekce burlesky, jak jsou vedeny profesionální burleskou Elisabetou, 

jak kurz a svou zkušenost reflektují jeho účastnice i autorka práce a jaké dovednosti se v kurzu učí, 

resp. se snaží si osvojit. Autorka vychází z toho, že být (profesionální) burleskou vyžaduje schopnost 

aktivně využívat erotického kapitálu, s čímž lze jen souhlasit. Ovšem ostatní východiska práce jsou dosti 

problematická. Studentka chápe navštěvovaný KURZ burlesky (tj. oněch 2x5 lekcí) jako sociální pole 

(opakovaně píše o „sociálním poli kurzu“), což je ale neobhajitelné vymezení s ohledem na to, jak je 

sociální pole definováno P. Bourdieu, na kterého se autorka odvolává. „Sociální pole“ burlesky by snad 

mohlo být definováno celkovou praxí burlesky, tj. prostředím a lidmi, kteří tvoří komunitu burlesky v 

ČR nebo i za hranicemi, pokud existují mezi jednotlivými osobami a skupinami vazby; rozhodně ne 

skupinou frekventantek kurzu a jeho vedoucí. Přirovnání Wacquantovy tělocvičny z monografie Body 

and Soul ke KURZU burlesky, kterým autorka svůj argument mimo jiné podpírá, kulhá z téhož důvodu: 

boxeři trávili v tělocvičně desítky hodin, kurz burlesky proběhl 10x; boxeři pocházeli z téže městské 

čtvrti, mnozí byli v kontaktu i mimo tělocvičnu, sdíleli sociální/třídní pozici v rámci americké 



společnosti, prožívali své životy v podobných strukturálních podmínkách atd. Nic z toho se o 

účastnicích kurzu říct nedá (resp. autorka nic takového neukazuje), vyjma struktur genderových.  

Stejně problematicky autorka pracuje s pojmem habitu. Správné je její východisko, že profesionální 

burleska, zaujímající určitou pozici v sociální struktuře, která je dána právě její profesí a genderem, si 

osvojuje určitý habitus, jehož důležitou součástí je specifická práce s vlastní tělesností a sexualitou. 

Ovšem obávám se, že v případě osobní zkušenosti v rozsahu tří měsíců (deseti absolvovaných lekcí) 

nelze hovořit o tom, že se změnil habitus autorky nebo ostatních účastnic (např. s. 34 „Habitus utvořený 

participací na kurzu burlesky …“ a jinde). S ohledem na to, jak hluboké tělesné a mentální struktury 

habitus v pojetí P. Bourdieu představuje, navíc struktury, z definice související se širší sociální 

strukturou a pozicí aktéra v ní (jak ostatně autorka velice pěkně píše v teoretické části!), nelze tvrdit, 

že změna konkrétních (tělesných) návyků (držení těla, způsob chůze, složení rukou do klína aj.) je 

změnou habitu. Proměny chování či myšlení, které ženy v rozhovorech zmiňují, jsou na zcela vědomé 

úrovni, navíc ani nemůžeme říci, zda jsou to jednorázové okamžiky „uvědomění“, nebo skutečně 

dlouhodobé změny a zda nějak souvisí s pozicí žen v sociální struktuře. Řečeno jednoduše - to, že se 

ženy snaží „učit“ nějakým dovednostem a reflektují tento proces učení, není rozhodně totéž jako 

habitualizace v bourdieovském smyslu. 

Autorka práce tedy bohužel aplikovala koncepty P. Bourdieu nesprávně, resp. přehlédla nuance těchto 

konceptů. Za „sociální pole“ vlastně považuje „sociální skupinu“, jako „habitus“ označuje spíš „návyk“. 

Pokud by byl jejím terénem svět profesionální burlesky, pak by aplikace Bourdieho konceptů byla zcela 

na místě; ve stávajícím výzkumu se ale ocitla spíše takříkajíc „na dohled“ a měla interpretačně pracovat 

daleko jemněji, opatrněji. Ostatní teorie (erotického kapitálu, performativity genderu) jsou použity 

vhodně, ale autorka je bohužel nevyužívá v rozsahu, v jakém by na základě svých dat mohla (co kromě 

učení se větší sexuální otevřenosti, udržování hranice svůdnosti a vulgarity a pěstování sebevědomí 

zakládalo v kurzu erotický kapitál? Hráli nějakou roli i další kapitály? Jakou roli měl v performanci 

ženskosti mužský gender? Atd.)  

Když shrnu svůj názor na práci, řekla bych následující: Veronika Kličková se pokusila ve svém výzkumu 

zjistit, jak dochází prostřednictvím kurzu burlesky ke kultivaci erotického kapitálu aktérek, jak se kurz 

burlesky vpisuje do těl aktérek a jak vstupuje do běžného života mimo sociální pole kurzu a jaký má kurz 

vliv na uvažování aktérek o feminitě a na zacházení s touto kategorií (s. 20). Pokud pomineme to, že se 

nejedná o etnografii ani autoetnografii a přehlédneme nevhodné použití spojení „sociální pole kurzu“, 

dá se říci, že na tyto otázky ve své práci do určité míry odpověděla. Ukázala, jak je na kurzu definováno 

ženství (hlavně skrze sebevědomí a určitý typ práce s tělesností), jak je kultivován erotický kapitál 

(výukou konkrétních tělesných praktik i předáváním určitých hodnot a názorů) i jak vstupují zkušenosti 

z kurzu do každodennosti aktérek (reflexe konkrétních momentů účastnicemi kurzu). Všechny 

odpovědi by si zasloužily rozsáhlejší analýzu, detailnější práci s daty a hlubší vhled za to, co je 

nepřekvapivé a očekávatelné - ovšem v základních obrysech jsou odpovědi jistě jasné a srozumitelné. 

Veronika navíc velice pěkně píše, takže text dobře plyne. Některé teoretické koncepty, které si pro své 

odpovědi vybrala, jsou přiměřené, byť ne dostatečně analyticky využité; jiné jsou sice potenciálně 

vhodné, bohužel ale aplikované nepatřičně, příliš přímočarým, zjednodušujícím způsobem, který vede 

k dezinterpretaci dat. V Závěru práce pak k mé velké lítosti není žádné shrnutí, kde by autorka 

akcentovala to, co bylo z jejího hlediska na výzkumu nejzajímavější a nejdůležitější a možná by tak 

oslabila dojem, že svá data „pře-interpretovala“.  

 

Formálně je práce až na drobnosti v pořádku.  

 



Práci tedy doporučuji k obhajobě a navrhuji známku na hranice velmi dobře a dobře, v závislosti na 

průběhu obhajoby. 

 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Chtěla bych studentku požádat, aby vysvětlila své tvrzení na s. 20, že totiž „Žena – burleska se 

mi v rámci burleskního kurzu začala jevit jako jakási ideální bytost, kterou by se měla chtít stát 

každá žena, minimálně v západní kultuře – sebevědomá, zábavná, svůdná, sexy.“  

2) Mohla by studentka říct, co je podle ní etnografie a co je autoetnografie?  

 

 

V Brandýse nad Labem  

 

7. 9. 2020        Markéta Zandlová 

 


