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Jako téma své bakalářské práce si autorka zvolila problematiku subkultury mládeže. Vytkla si 
za cíl zodpovědět, co pro adolescenty představuje členství  v subkultuře Emo, jaké významy 
s ní spojují a proč oni sami se pro členství rozhodli. K řešení zvoleného úkolu přistoupila 
autorka nejen s odbornou erudicí, s velkým nasazením, ale také upřímně a poctivě, či přesněji 
vstřícně vůči čtenáři. Kombinací těchto proměnných pak dospěla k rozsáhlé práci, kterou lze 
hodnotit jako výbornou. 
  
Výše uvedené shrnutí by však bylo dobré rozpracovat. Nejen, že se toto od oponentského 
posudku očekává, ale i pro autorku samu by mohlo být přínosné dostat zpětnou vazbu. Tedy 
v prvé řadě bych chtěla vyzdvihnout autorčinu práci s literaturou. Její literární rešerše jak ve 
vztahu k problematice subkultury, subkultury Emo, tak k otázce adolescence je vztažena 
k řešenému problému. Snaha provázat téma s literaturou ovšem někdy vede k prozrazování 
závěrů. Při výběru odborné literatury autorka vychází nejen z psychologické  literatury, ale 
problém ukotvuje i v literatuře sociologické, která téma subkultur rozvíjela od 50. let, v době, 
kdy tento jev nabyl transparentnosti. V tomto směru může být pro autorku zajímavá 
informace, že subkultury mládeže jsou zaznamenány a popsány daleko dříve. Jejich existence 
např. v českých zemích je registrována již v před polovinou 19. století. 
Vlastní výkladová část práce je založena na empirickém výzkumu. Je rozdělena na dvě části, 
na popis metodologie a vlastní analýzu dat. Zde bych chtěla hovořit o počtu respondentů.  
Bohužel z nějakého důvodu pokusy získat členy subkultury Emo končily neúspěšně. Autorka 
se vlastně musela spokojit se šesti  respondenty, kteří byli ochotni se s ní bavit. I to je úděl 
výzkumníka tuto situaci přijmout a vyrovnat se s tím. V tomto smyslu vidím jako zbytečné 
vydávat 23 letou respondentku za adolescenta. Autorka mohla k jejím evidentně vyzrálejším 
odpovědím přistoupit jako k deviant case a takto s její výpovědí pracovat. 
Vlastní analýza získaných dat je vskutku důkladná. Autorka je opakovaně natáčí z různých 
úhlů pohledu, aby ukázala všechny možné souvislosti či akcenty (můžeme diskutovat logiku 
řazení dílčích kapitol veřejnost – rodiče). Obsáhlost sledovaného problému pak potvrzují i 
dílčí podněty, které bych chtěla vyslovit. Budou směřovat 1. k analýze dat a 2. k sledování 
problému, a mohly by se pak stát i předmětem rozpravy. V prvém případě se v textu na 
mnoha místech nachází pojem „začínající“ člen subkultury Emo. Je škoda, že ho autorka 
nezařadila do typologie. Zároveň  by bylo přínosné vědět, jak se respondenti sami zařazují. Je 
to sice implicitně sdělováno, ale jasné označení by bylo vhodné. Dále se v práci mluví o 
boomu Ema, nesděluje se ale kdy to bylo, nebo se to  alespoň nepřipomíná. Také podle mého 
soudu není dostatečně – zejména v závěrech zhodnocen potenciál internetu v sledované 
subkultuře. Informace, že se respondenti připravili na rozhovor stahováním informací 
z internetu v kombinaci s dalšími ukazuje, že toto prostředí není jen prostorem komunikace. 
V druhém případě, který má směřovat k sledování problému, chci klást otázky, proč některá 
témata nebyla obsahem rozhovoru. Jedná se vlastně o otázky, které by mě zajímaly. Autorka 
píše o normách chování, životním stylu subkultury, ale redukuje vše jen na hudbu, oděv a 
klíčové postoje. Je jasné, že rozsah práce toto neumožnil, přesto by nebylo od věci se na tuto 
problematiku podívat šířeji (co vše je kulturou subkultury) a hlouběji (jaké kontexty 



respondenti zohledňují ve svém životě pro manifestaci a prožívání zvolené subkultury – tedy 
jsou vždy 100% Emo? Otázka budoucnosti, přestože je v úvodu zmíněna, není v prezentaci 
dat rozpracována. 
Jak jsem napsala již na počátku, práce Ivety Sovové je velice poctivá. Autorka důsledně 
představuje shromážděná data. Tato poctivost ale někdy nutí čtenáře pracovat za autora. 
Naštěstí šest respondentů si člověk může zapamatovat. Pro budoucnost, zejména, bude.li 
autorka pracovat s větším počtem respondentů, bych doporučila větší míru zobecňování a 
kondenzace. Další podnět ke stylu psaní bych směřovala k stylistickému zdůrazňování  
emické perspektivy respondentů. Na druhou stranu jazyk práce je velmi hezký, přestože 
někdy autorka chybuje v interpunkci věty vložené. „Gendrové duály“ chápu jako vizitku 
vedoucí práce, pro mne jsou však spíše zbytné. 
 
Práce Ivety Sovové řeší aktuální téma, klade si otázky a k jejich řešení cíleně a to v celé práci 
směřuje.  V závěru jsou pak pěkné zejména úvahy o funkci hudby. Poctivá je pak i diskuse 
s literaturou. Přílohy jen podtrhují systematičnost autorky při shromažďování a prezentaci dat. 
Závěrem opakuji, že práci hodnotím jako výbornou. 
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