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Zvolené výzkumné téma práce studentky Andreji Horové -  jak ženy čtou „exkluzivní“ ženské 
časopisy a co jim čtení přináší - je aktuální a zajímavé. Navíc při formulaci tohoto tématu se 
autorka opírá a navazuje již realizované výzkumy. V úvodu bych jen uvítala explicitní 
zdůvodnění, proč se autorka rozhodla zkoumat zrovna „exkluzivní“ ženské časopisy. 
Výzkumné otázky jsou formulovány jasně. Při jejich formulaci vychází autorka s relevantních 
teoretických konceptů, které jsou prezentovány přehledně v teoretické části práce.  
 
Zvolená výzkumná strategie je relevantní  vzhledem k výzkumným otázkám. Volba 
výzkumné strategie je odůvodněna. Také zvolená technika sběru dat – polostrukturovaný 
rozhovor - je vhodná v zhledem k výzkumným otázkám. Návod pro polostrukturovaný 
rozhovor je v práci prezentován, zajímalo by mne však, proč obsahuje „ otázky týkající se 
procesu výběru a čtení časopisů pro ženy, jejich specifičnosti a čtenářské zkušenosti s nimi“, které 
nesouvisí s hlavními výzkumnými otázkami, které autorka uvádí v úvodu práce.   
 
Jedna z mála mých výtek k této práci se týká způsobu výběru vzorku. Výběr a odůvodnění 
výběru vzorku nepovažuji za zcela metodologicky relevantní. Autorka uvádí kritéria na 
základě nichž vyhledávala své informátorky a uvádí, že: „Tato kritéria jsem zvolila proto, že 
mým cílem bylo zkoumat do jisté míry ucelenou skupinu, která má srovnatelné sociální zázemí. 
Uvědomuji si, že sociální zázemí studentek se může významně lišit, přesto si myslím, že tyto ženy 
mají podobné životní zkušenosti, a proto tvoří do určité míry homogenní skupinu.“ První otázkou 
je, proč je vhodné pro tento výzkum volit homogenní skupinu čtenářek? Proč hlavním kritériem 
bylo sociální zázemí čtenářek?  Jak zjišťovala autorka sociální zázemí potažmo životní zkušenosti 
svých informátorek?  
V rámci empirické části se navíc ukazuje, že autorka si „vybrala“ ty ženy, které se označují 
jako ty, které nejsou manipulovatelné, které mají nadhled a využívají svobodnou volbu. Škoda 
jen, že tento vzorek neobohatila o ty čtenářky (o kterých informátorky hovoří), které tuto 
schopnost, kompetenci nemají. Otázkou je, proč autorka nevolila teoretický výběr vzorku, kdy 
je vzorek volen vzhledem k výzkumným tématům/otázkám, který je navíc pro kvalitativní 
výzkumnou strategii vhodný. 
 
V empirické části práce prezentuje autorka přehledně výsledky svého výzkumu. Je ocenitelné, 
že nejde jen o pouhou prezentaci výsledků, ale i o jejich interpretaci. Je však nutno uvést, že 
výzkumnici občas chybí určitá obezřetnost při interpretacích. Např. autorka prezentuje 
výsledky v jednotlivých kapitolách, které označuje určitými kategoriemi. Čtenáři to umožňuje 
určitou tématickou orientaci v textu, na druhé straně tyto kategorie v nadpisech nejsou vždy 
zcela v souladu se samotným textem kapitoly. Např. kapitola označená jako 
„Nemanipulovatelná čtenářka“ považuji za poněkud nadsazené, protože ne všechny 
informátorky můžeme zařadit na základě jejích výpovědí o svém jednání do této jednoznačné 
kategorie. 
Polemizovala bych také např. s  jedním ze závěrů studie, který se týká vnímání  exkluzivity 
časopisů. Autorka uvádí, že „z odpovědí informátorek nevyplynulo, že by tyto časopisy chápaly 
jako „exkluzivní““. Zajímalo by mne na základě čeho autorka usuzuje. Potažmo, co je chápáno 
pod pojmem exkluzivita? V práci se například objevují názory informátorek, že časopis si nejspíše 



nekupují ženy sociálně slabší či starší. Nelze z toho tedy usuzovat, že informátorky přece jen 
vnímají časopis jako „exkluzivní“ ve významu čtený jen určitým typem žen? 
 
Poslední drobnou poznámku mám k anotaci. Anotace  není zcela dle standardů. Není zmínka 
o metodologii práce. Závěry jsou jen naznačeny a to pouze na jednu z otázek.  
 
Ocenitelné je, že studentka pracuje s relevantní literaturou a to i cizojazyčnou.  
K formální ani stylistické části nemám připomínky.   
 
Navrhuji práci hodnotit známkou výborně.  
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