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Bakalářská práce Veroniky Kličkové představuje sondu do procesu osvojování si určitého způsobu 

zacházení s vlastním tělem a uvažováním, jež interpretuje jako kultivaci erotického kapitálu, 

prostřednictvím výuky a studování (umění) burlesky. Práce je ukotvená v antropologii těla a genderu. 

Na základě české, ale především zahraniční sociálněvědní literatury zasazuje autorka fenomén burlesky 

do odborné debaty o způsobu osvojování, podobě a funkci feminity ve vztahu k tělu, sebe-vědomí 

i socialitě. Základní teoretická východiska tvoří teorie sociálního pole (Pierre Bourdieu), Wacquantovo 

pojetí habitu a habitualizace, teorie erotického kapitálu Catherine Hakim a performativní teorie 

genderu Judith Butler. Metodologicky je práce zakotvena v etnografii s prvky autoetnografie, kdy byl 

výzkum realizován v průběhu třech měsíců v rámci dvou kurzů burlesky a navazujících setkání účastnic 

kurzu ve větším městě v České republice. Práce zprostředkovává skromný ale zajímavý pohled do výuky 

performativního umění burlesky, které lze v současnosti i v našem kulturním prostředí označit za 

dynamicky se rozvíjející fenomén. Autorka se zde nezastavuje u popisu tělesných a mentálních technik 

prostřednictvím kterých osvojování umění burlesky a kumulace erotického kapitálu probíhá, ale 

otevírá množství aktuálních otázek plných ambivalence, které toto prostředí (v souladu s dominantním 

společenským diskurzem, týkajícího se genderu a sexuality) nastoluje.   

Práce je tradičně členěná nejprve do úvodu, kde autorka seznamuje čtenáře se stručnou historií 

burlesky i jejím současným kontextem a teoreticko-metodologické části, kde poměrně podrobně 

představuje vybrané teorie, kterými se rozhodla výzkum rámovat. Současně v metodologické části, 

uvádí výzkumné otázky, metody tvorby a analýzy dat, stejně jako ujišťuje o etičnosti výzkumu 

a reflexivně se zamýšlí nad jeho limitami. V empirické části, která je členěná do třech hlavních kapitol, 

vykresluje autorka evokativním způsobem jak prostředí, organizaci, pravidla kurzu, tak způsoby, 

kterými si účastnice kurzu osvojují specifickou „burleskní feminitu“. V této části postupně odpovídá na 

otázku, jak dochází prostřednictvím kurzu ke kultivaci erotického kapitálu, resp., jak se kurz vpisuje do 

uvažování, těl a sociálních vztahů aktérek. 

Veronika Kličková velmi obratně vtahuje čtenáře do prostředí burlesky, když na pozadí ideologicky 

formovaného podloží ambivalentně emancipační funkce tohoto performativního umění představuje 

vybrané milníky z jeho historie. Do značné míry samostatně si autorka dohledala a zpracovala poměrně 

obtížnou odbornou literaturu, jejíž detailní porozumění dokládá v rozsáhlé teoretické části. 

Metodologie je až na drobné, sic významné výjimky, zpracována taktéž pečlivě. Zejména oceňuji 

reflexivní kapitolu o etice výzkumu, autorčině pozicionalitě a hodnocení kvality výzkumu. Výzkum 

samotný bohužel nemohl dostát plánovaného rozsahu, vzhledem ke komplikované situaci dané 

přísnými karanténními opatřeními ve vztahu k pandemii onemocnění COVID-19. Domnívám se, že 

patrná nedotaženost práce a nepřesnost v aplikaci některých teorií lze připsat na vrub, minimálně 

zčásti, právě těmto specifickým okolnostem, ve kterých Veronika realizovala výzkum a zpracovávala 

tento text.  

Za největší slabinu práce považuji poněkud nedůslednou aplikaci teorie sociálního pole, místy 

nekonzistentní interpretace, kdy je jeden jev rámován různými ne vždy významově se překrývajícími 

koncepty a velmi limitovaný závěr.  

Přestože autorka v práci na několika místech identifikuje (profesionální) burlesku jako sociální pole, 

z čehož by, v souladu s Wacquantem vyplývá, že kurz burlesky funguje jako hlavní scéna, kde se 

kultivují a předávají vzorce uvažování o těle, feminitě a zacházení s těmito aspekty bytí, jako sociální 



pole současně označuje samotný kurz. Ve vztahu k teorii Hakim ho také po Wacquantově vzoru např. 

přirovnává k sociální továrně na erotický kapitál (s. 20). Kurz sice může fungovat do značné míry stejně, 

jako sociální pole burlesky, ale definování kurzu jako sociálního pole je nepřesné. Podobně na několika 

místech zachází s konceptem habitu, když tvrdí, že se aktérkám prostřednictvím účasti na kurzu 

vytvářel specifický habitus, přičemž na jiných místech akurátněji vymezuje tento proces, jako jistou 

habitualizaci. Přestože Veronika správně trasuje kořeny konceptů kapitálu a habitu, které jsou pro práci 

stěžejní k původní Bourdieuho teorii, domnívám se, že je tato teorie v plné míře velmi omezitelně 

aplikovatelná na získaná data, a naopak vhodnější teorie Hakim a Wacquanta jsou na úkor práce 

zbytečně upozaděny. Podobně je tomu i u performativní teorie genderu (Butler), která je sice 

představená v teoretické části, ale opomíjená v interpretacích. Nakonec, v empirické části výrazně 

převažují citace lektorky nad všemi ostatními, což, dle mého soudu, značně zplošťuje představu 

čtenářů o výzkumu i potenciálně omezuje legitimitu některých interpretací. 

Navzdory tomu, že oceňuji hojné využívání metodologické literatury v části, věnované tomuto aspektu 

výzkumu, domnívám se, že některé z definici výzkumné metody, kterou autorka využila nekonvenují 

beze zbytku s tím, jak výzkum skutečně prováděla (s. 20, 21). Současně zde chybí zevrubnější popis 

rozsahu a podoby terénního výzkumu (kolik proběhlo posezení, jak byla dlouhá?). Prvek autoetnografie 

ve výzkumu by taktéž mohl být ve vztahu k výzkumným otázkám lépe vyargumentovaný. Domnívám 

se, že rozsáhlejší popis procesu tvorby dat i se všemi kontexty, které ho výrazně ovlivnily by mohl 

vyřešit některá potenciální nedorozumění, nejen v metodologické části. Dále je zde nedostatečně 

nadefinovaný vzorek. O jaký typ vzorku se jednalo? Jaký je jeho socio-demografický profil? Současně 

by bylo nasnadě konstatovat na tomto místě taktéž míru, resp. povahu vlivu burlesky na informantky. 

Nakonec bych ráda upozornila na nevhodné užití slovních spojení jako je „zmírnění zkreslení ze strany 

informátorů“, které neodpovídá epistemologickým východiskům práce. 

Dále, podkapitola „výzkumné otázky“ by měla být zařazená do metodologie, nikoli na konci teorie. U 

první zmínky lektorky by mělo být explicitně uvedené, že v práci vystupuje právě pod touto přezdívkou.  

 

Pro účel obhajoby bych autorku požádala autorku o: 

- dopromyšlení a tím i upřesnění vztahu mezi kurzem, sociálním polem burlesky, erotickým 

kapitálem a habitem – habitualizací.  

- Komplexnější představení závěrů práce. 

- Vyargumentování použitých výzkumných metod. 

 

 

Na závěr bych ráda konstatovala, že i vzhledem k výtkám, které výše uvádím, považuji práci Veroniky 

Kličkové za zdařilou. V některých ohledech, např. zpracování rešerše teoretické literatury ji hodnotím 

z hlediska nároků na bakalářskou práci dokonce jako nadprůměrnou. I přes zřejmé nekonzistence text 

splňuje jak formální, tak obsahové požadavky na kvalifikační práci tohoto typu. Proto bakalářskou práci 

Veroniky Kličkové navrhuji hodnotit jako velmi dobrou. 
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