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Baklářská práce Ivety Sovové se věnuje subkultuře Emo a snaží se zmapovat postoje osob, které se k této 
subkultuře řadí. Emo je relativně nový fenomén, jehož největší vrchol z hlediska rozšíření mezi studujícími na ZŠ 
a SŠ již zřejmě odezněl, avšak stále je vysoce aktuální. Vyučující ani rodiče nemají o této subkultuře mnoho 
seriózních informací a ty, na jejichž základě si utváří svoji představu, jsou často mediálně zvulgarizovány. 
Výzkumy, které by mohly do veřejného diskursu vstoupit, chybí. S výjimkou několika málo bakalářských a 
diplomových prací dosud žádná komplexní studie Emo v českém (ale téměř ani v zahraničním) kontextu 
neexistuje. Iveta tak měla nelehký úkol vycházet ze zahraniční literatury o subkulturách a z českých částečně 
odborných (ale nikoliv na výzkumech postavených) textů. Těžiště práce se tak logicky stal samotný empirický 
výzkum. 
 
Přístup Ivety ke zpracování bakalářské práce byl výjimečně poctivý. Pracovala dlouhodobě a velmi intenzivně. 
Byla trpělivá při hledání literatury i při pohybu v terénu – v obou případech se potýkala s tím, že se jí zdroje 
informací (lidé i publikace) vzpíraly.  
 
Téma práce jsem vypisovala ze zvědavosti zjistit, co emo v podání českých dětí/dospívajících obnáší, aniž bych 
předem odmítala mediální prezentace emo jako nepravdivé. Ivetina motivace však byla více osobní – se znalostí 
emo chtěla ukázat, že prizma mediálních klišé o sebepoškozování je falešné, neboť subkultura je vnitřně pestrá 
z hlediska motivů a způsobů angažování jednotlivých osob. Zmapování možných pojetí, důvodů a způsobů 
zapojování do emo se následně staly konkrétními výzkumnými cíli. Osobní zaujetí autorka v práci neskrývá a 
rovněž v průběhu realizace s ním aktivně pracovala – využívala jej k lepšímu porozumění zkoumanému 
fenoménu i k průniku do subkultury, ale zároveň jej stále reflektovala a snažila se od něj držet odstup. Toto je 
velmi náročný úkol, který Iveta mimořádně dobře zvládla. 
 
Iveta provedla mimořádnou analýzu. Kategorizační systém je velmi propracovaný. Svůj postup podrobně 
popisuje v textu bakalářské práce, čímž dokládá důvěryhodnost výsledků, ale zároveň se jedná o slabší místo 
práce. Text je totiž zahlcen jednotlivostmi a ačkoliv z nich autorka následně abstrahuje závěry (na různé míře 
obecnosti), je čtenářsky náročné se v tom orientovat. Text z hlediska gradace vázne – neudržuje napětí, ani 
podrobněji nestrukturuje obecné a konkrétní. Do budoucna bude třeba, aby se Iveta naučila text lépe 
strukturovat a případně i mazat, což jí v tomto případě činilo (logicky) velké potíže. 
 
Z výsledků výzkumu považuji osobně za nejcennější identifikaci různých úrovní rozporů, které emaři a emařky 
vnímají. Fakt, že se rozpory ukázaly jako hlavní osa, podle níž se strukturuje jejich život v emo, koresponduje 
s obecnými principy subkultury (vymezování vůči mainstreamu, individuální výjimečnost versus skupinová 
přináležitost). Ačkoliv se nejedná o zcela novátorské zjištění, způsob, jakým k němu autorka dospěla, je 
metodologicky nezpochybnitelný a činí z něho velký přínos výzkumu (zejména proto, že v pojetí subkultury 
autorka vychází primárně ze sociologicky orientovaných textů, následně ale realizuje výzkum v psychologické 
tradici, kterým původní poznatky potvrdila). 
 
Výzkum naznačil řadu témat, která nemohla být podrobněji rozpracována. Za nejzajímavější považuji tři 
následující: a) význam hudby v životě subkultury (hudba jako cesta k subkultuře aúnebo jako potvrzení 
příslušnosti k subkultuře, individuální a skupinový efekt, zdroj poselství a/nebo formulace těžko uchopitelných 
pocitů), b) úprava vzhledu u chlapců a její dopad na pojetí maskulinity (z hlediska emařů i emařek), c) 
sebepoškozování jako prvek vnitřní strukturace subkultury (postoje zastánců a odpůrců sebepoškozování uvnitř 
emo). 
 
 
Výsledný text bakalářské práce a především přístup Ivety Sovové k jejímu zpracování považuji za velmi kvalitní 
a navrhuji hodnotit známkou výborně. 
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