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POSUDEK

Jako téma své bakalářské práce si Martina Greňova vybrala opravdu téma neobvyklé: intimní 

normy krásy soustředěné na úpravu tělesného povrchu žen, depilaci a epilaci ochlupení. Sama 

v úvodu naznačuje, že téma není právě častým cílem humanisticky orientovaných badatelů. Zkoumá a 

předkládá své zkoumání soustředěné na přístupy k úpravě ženské tělesnosti soudobé ženy, jejich 

normy a odchylky a hledá tyto normy, vycházejííc z literatury především nlékařské. V úvodu práce si 

pokládá hned několik otázek: „…První otázkou je, zda se vůbec české ženy holí. …Pokud ano, které 

části těla a jakým způsobem…. Hůře zodpověditelné budou otázky týkající se příčin a důvodů 

k tomuto chování, jak zjistit, podle čeho se ženy rozhodují, zda se „holit“ či „neholit“…(8). Autorka chce 

přiblížit, představit téma intimní krásy žen, českých žen.

Nápadné, leč zcela přirozené je rozdělení práce do třech, resp. čtyřech tematických bloků: 

nejprve vymezuje pojmy spojené s podstatou ochlupení (9) v biologii, pojmy „depilace“ a „epilace“ a 

pokouší se o historické view; v druhé části nastiňuje …normy odstraňování ochlupení… (9) na základě 

zkoumání různých pramenů, přičemž primárním východiskem je jí literatura lékařská; část třetí se 

zakládá na výzkumu autorky samotné, založené …na četných porovnáních, rozhovorech s aktérkami 

samotnými i několika různými odborníky… (9) …na dotazníkovém štření mezi ženami ohledně jejich 

chování a názorů v této oblasti…. (9); nedílnou součástí – nutno chápat jako poslední, čtvrtou část -

pojetí intimní normy krásy žen je reflexe v jazyce. Tolik k cíli a ke struktuře práce.

Prvotním, nápaditým obratem k literatuře lékařské si autorka udává jasný směr, jasné primární 

uchopení termínů spojených s úpravou tělesného povrchu ženy. Druhou stěžejní a velmi dobře 

pojatou oblast lze vidět ve vlastním výzkumu. Rozdělila jej totiž do dvou bloků: do prvního lze řadit její 

vlastní výzkum - dotazníkovou formu výzkumu a řízené rozhovory, jež podnikla mezi českými ženami;

do druhého pak prameny literární a vizuální, jako jsou časopisy pro ženy, reklama a filmy, ve kterých 

je model úpravy ženského tělesného povrchu předkládán. Vedle samotného tématu je to právě jeho 

zpracování, ve kterém lze hledat originalitu bakalářské práce Martiny Greňové. Naprosto jasně 

propojila obě složky výzkumu, odrážející se od primárního vymezení pojmů, udala jasného využití 

písemných i vizuálních pramenů – potud ženské neodborné časopisy, reklama tištěná i vizuální a filmy

- pro komparaci s vlastním terénním výzkumem, snažila se o historický kontext normativního chování 

českých žen. Takové počínání ji dovedlo k „vymodelování“ normativního chování sooudobé české 

ženy s možnými variantami, jež si stanovila v úvodu. Nápaditě normy dokresluje jazykovými „hříčkami“ 

všímajícími si tělesného povchu žen. 

Martina Greňová svým pojetím a zpracováním neobvyklého tématu předvedla velmi kvalitní 

bakalářskou práci a navrhuji ji ohodnoti známkou výborně.
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