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Posudek bakalářské práce Aleny Horové  
Čtenářka s nadhledem: Jak ženy přistupují k „exkluzivním“ ženským časopisům a 

co jim čtení přináší 
(Posudek vedoucí práce) 

 
Práci Aleny Horové je možno zasadit do kontextu výzkumů médií/mediální produkce v rámci kulturních 

studií; výzkum je inspirován jednak pracemi zdůrazňujícími aktivní roli čtenářů a čtenářek na procesu 

dekódování a produkování významů, a zároveň pracemi feministických teoretiček a teoretiků, kteří 

poukazovali na feminizaci tzv. nízké kultury. Specificky se práce inspirovala výzkumem Janice Radway a 

jejím problematizováním výzkumů, které se omezují pouze na textuální analýzy medialozovaných obsahů 

a nikoliv na způsoby a kontexty konzumování a významy připisované procesu konzumování těchto 

obsahů. 

Co se týče metodologie, metoda polostrukturovaných rozhovorů odpovídá zaměření práce, od 

původně zamýšlené doplňkové analýzy zaměřené na způsoby dekódování zvolených textuálních a/či 

vizuálních materiálů diplomandka z důvodu rozsahu a časové náročnosti po dohodě se mnou 

rezignovala. K analýze sebraného materiálu je využito otevřeného kódování. Kategorizaci hodnotím jako 

velmi zdařilou. Stejně tak jako velmi zdařilou hodnotím celou analytickou část práce, ve které se 

diplomandce daří nabídnout podnětnou interpretaci sebraného materiálu.    

Mezi hodnotná a podnětná zjištění práce považuji například rozkrytí komplexní genderové 

dynamiky: a sice kategorie „čtenářka s nadhledem“ mj. odkazuje k „nemožné“ situaci čtenářek ženských 

časopisů. Jestliže byly tzv. ženské žánry tradičně nazírány jako žánry nehodnotné, či jako kvintesence 

„nízké“ kultury, pak v současném kontextu se k tomuto normativnímu postoji přidává normativ další, 

stejně silně genderovaný.  Tento nový normativ odsuzuje ženské časopisy pro jejich podíl na 

konstruování „mýtu krásy“ se všemi jeho negativními důsledky (v českém kontextu jsou nejvýrazněji 

tematizovány poruchy příjmu potravy). Paradoxně jsou tedy čtenářky „ženských“ časopisů, jak práce 

Aleny Horové ukazuje, stavěny do rolí těch, které se samy a dobrovolně podílejí na svém útlaku a – 

řečeno slovy Pierra Bourdieua – symbolickém násilí. Kategorie „čtenářky s nadhledem“  lze potom 

interpretovat i jako odpověď/důsledek tohoto odsouzení, přičemž je zde patrná „povinnost“ prokázat 

vlastní neovlivnitelnost, racionální odstup, kompetenci se vůči textům a nabízeným sdělením vyhranit. 

Na toto velmi vhodně navazuje i kategorie „svobody volby“… Za další zajímavý výsledek analýzy 

považuji odhalení intersekcionality (spolupůsobení a prolínání) kategorií genderu, věku a sociálních 

distinkcí v (implicitních) definicích kategorie „exkluzivity“. Tyto poznatky bych navrhovala dále 

tematizovat a rozvést v diskuzi při obhajobě.   
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Jako vedoucí práce bych ráda ocenila samostatnost diplomandky, její pečlivost, preciznost při 

formulování textu a velké nasazení po celou dobu přípravy bakalářské práce. Domnívám se, že toto vše 

se odráží v celkové kvalitě.   

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně.  

 

 
Kateřina Kolářová 
V Praze, 8.9. 2010 
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