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Již název práce může vzbudit rozpaky – autorka jako svoji kvalifikační práci předkládá reflexi 

mediálního obrazu, kterou ale provedou aktéři inkriminované skupiny. Nebylo by však přínosnější, 

kdyby se jejich mediální obraz pokusila reflektovat sama autorka? Proto se již na začátku můžeme 

ptát, co je vlastně tématem práce? 

Autorka v úvodu vyznačuje svoji motivaci takto: „Toto téma jsem si vybrala proto, že o 

okolnostech vzniku subkultury skinheads a jejím vývoji jsem měla informace již dříve, díky několika 

mým přátelům, kteří se mezi skiny pohybují. Při sledování zpráv či jiných médií, kde byl často 

předkládán zkreslený negativní obraz této subkultury, mě proto zarážela neinformovanost těchto 

médií.“ Postačuje však tato motivace? Navíc zde autorka prezentuje jisté binární dělení: na jedné 

straně nechápavost a neinformovanost médií, které obraz nejenom zkreslují, ale nadto negativně, na 

straně druhé se zmiňuje o svých přátelích, přitom se přiklání k jejich internímu pohledu. 

Práce vzbuzuje také další otázky: není mi jasné, proč dvě třetiny práce (do s. 29) věnuje 

uvedení do historických souvislostí, když jejím těžištěm má být právě analýza mediálního obrazu. 

Navíc již na s. 20-21 upozorňuje, že: „K důkladnému rozboru mediálního obrazu skinheads by bylo 

třeba provést obsahovou mediální analýzu, rozsah mé práce ovšem tuto metodu nedovoluje – jak z 

hlediska časového, tak z hlediska délky bakalářské práce.“ 

Právě s ohledem na tuto autorčinu deklaraci se můžeme znovu ptát, proč tedy dvě třetiny 

věnovat převážně parafrázujícímu úvodu do problematiky, v němž autorka navíc poměrně často 

využívá slovníků – proč nevycházet z nějakého reflektovanějšího teoretického zázemí a pokud se již 

autorka zmínila o čase, kolik času tedy strávila s vypracováním bakalářské práce? Nakolik je tedy 

autorčino omezení vynuceno žánrem a nakolik vlastními interpretačními (časovými) limity? 

Autorčina interpretační, ne zrovna přesvědčivá zběhlost je zjevná v momentě, kdy se rozhodne 

prezentovat stanoviska jednotlivých respondentů. Problémem není ani tak to, že se vyptává na jejich 

stanoviska k určitým novinovým článkům, nýbrž to, že je téměř neinterpretuje. Převážně je pouze 

parafrázuje. 

Právě otázka reprezentace se zdá být pro celou práci centrální, avšak autorka jí nevěnuje 

pozornost. Jednoduše, na jedné straně máme více či méně neinformované novináře, na straně druhé 

subkulturu a její interní pohled, přičemž k tomu, abychom se dozvěděli, oč této subkultuře vlastně 

běží, musíme být iniciováni tím, že zažijeme to, co oni. 

V tomto binárně načrtnutém světě se nelze divit, že se autorka uchyluje ke kazatelskému tónu: 

namísto toho, aby téma interpretačně rozehrála, se pozastavuje nad ignorancí novinářů a radí jim, jak 

se mají vyvarovat chyb. Dovolím si ocitovat delší pasáž, kde bude přítomen jak poukaz k reálnému 

popisu, tak doporučení novinářům: „Zdařilým záměrem reálného popisu skinheads je například kniha 

George Marshalla Spirit of ’69 vydaná roku 1994 nebo švýcarsko-francouzsko-německý dokument 

Daniela Schweizera Skinhead attitude (Být skinheadem). Takový pohled může podat člověk, který se v 

subkultuře již nějakou dobu pohybuje, nebo ji aktivně sleduje – od novináře, který týdně informuje o 

různorodých tématech, se takový výkon nedá očekávat. Novináři a mediální organizace by se ale měli 

vyvarovat negativně stereotypizujících označení jak subkultury skinheads, tak jiných sociálních skupin 



či etnických menšin, a jednotliví redaktoři by měli mít alespoň základní povědomí o významu 

pojmů…“ (s. 45). Mohla by autorka vyložit, jak rozumí reálnému popisu? 

Pokud jde o přístup k respondentům, autorka jej vymezuje takto: „Aby byl kvalitativní 

výzkum opravdu kvalitní, záleží především na výzkumníkovi. Během rozhovorů nesmím 

informátorům vnucovat svůj názor a musím se snažit, aby byli co nejméně ovlivněni i okolním 

prostředím.“ Jak toho hodlá autorka dosáhnout, a pokud nebudou ničím ovlivněni, bude mít ještě co 

zkoumat? 

Vlastní těžiště analýzy spočívá v tom, že autorka respondentům předloží pět novinových 

článků a ptá se jich na jejich stanoviska. V takto malém počtu zaráží, proč zařadila mezi texty Z 

Damona je skin, který je zjevně vystavěn na zklamání čtenářského očekávání, přičemž využívá taktik 

bulvárních časopisů. Proč jich zvolila právě pět, proč tyto. 

V samém závěru práce autorka prezentuje lhostejnost apolitických skinheadů k mediálnímu 

obrazu, třebaže právě závěr citace poukazuje k pravému opaku: 

„Apolitičtí skinheads nemají potřebu se vůči špatnému mediálnímu obrazu subkultury 

vymezovat. Jsou hrdí na to, že jsou její součástí a mediální stereotypizování je jim víceméně lhostejné. 

Někteří z informátorů se shodli na tom, že díky mediálnímu „démonizování“ skinheads tato subkultura 

ani po téměř padesátileté existenci nepřestane veřejnost znepokojovat, neztratí náboj a nerozplyne se v 

mainstreamu.“ (s. 49) Nevyplývá z poslední věty naopak to, že je jejich existence nedílně spjata 

s démonizujícím mediálním obrazem (proč se proti němu měli také ohrazovat)? Není tedy jejich 

existence valnou měrou zapříčiněna právě jejich negativním mediálním obrazem? 

Tato práce by mohla nalézt uplatnění jako základní informace pro novináře, avšak pokud má 

být hodnocen její interpretační výkon a promyšlené ukotvení hypotézy, nemohu tuto práci doporučit 

k obhajobě. 
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