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Tereza Bendová: Reflexe mediálního obrazu skinheads členy této subkultury 

Ve své bakalářské práci se autorka zabývá zkoumáním názorů apolitických skinheads na svůj 

mediální obraz (s. 5). Cílem autorky je prozkoumat, jakým způsobem reflektuje tento proud 

skinheads svůj mediální obraz v českých médiích. 

V teoretické části představuje autorka čtenáři historii subkultury skinheads a to v rámci 

světové i české perspektivy. Vymezuje v ní základní znaky této subkultury. Seznamuje 

čtenáře s vývojem ideově odlišných proudů v rámci této subkultury. Autorka dále provedla 

rešerši mediálních článků v celostátních denících pomocí databáze Anopress IT, které se 

týkaly skinheads v období březen 2011 až 2012. Rešerše slouží autorce k základnímu 

zorientování se v současném zobrazování skinheads tiskem. Autorka si je vědoma, že pokud 

by chtěla dostat důkladný mediální obraz, bylo by třeba provést kvantitativní obsahovou 

analýzu vybraných periodik, což by vydalo na samostatnou práci. 

Následuje kapitola věnovaná metodologii. Autorka volí pro zkoumání svého výzkumného 

problému kvalitativní výzkum. Zdůvodňuje výběr typu metody a výběr zkoumaného vzorku 

(s. 25-26). Popisuje také odlišnosti metody od kvantitativního výzkumu. Dále nastoluje 

výzkumné otázky: Jaké média apolitičtí skinheads sledují? Jak vnímají svůj mediální obraz a 

práci novinářů? (s. 25) Pro sběr dat autorka zvolila polostrukturované rozhovory. Vzorek 

vybírala na základě účelového výběru a pomocí metody sněhové koule. Autorka také 

v kapitole popisuje, jakým způsobem pracovala s etickými aspekty výzkumu. 

Autorka pečlivě popsala svůj způsob vytváření analýzy pomocí otevřených, axiálních a 

selektivních kódů (s. 29). Pro osvětlení, jakým způsobem informátoři vnímají mediální obraz 

své subkultury, autorka nejprve interpretuje jejich pohled na svou subkulturu a analyzuje 

základní znaky, kterými se podle nich jejich subkultura vyznačuje. Rozebírá, co znamená být 

apolitickým skinheadem pro informátory a extrahuje z něj 2 kategorie (s. 32-33). Této 

kapitole by prospěla práce s pojmem identita a detailnější rozbor, proč se informátoři hlásí 

k popisovaným proudům. 

V analýze reflexe informátorů mediálních obrazů o skindheads autorka rozebírá, proč 

informátoři vnímají posuny významu slova skinhead v médiích, stereotypy se skinheads 

spojené a práci médií, která k zobrazování skinheads přistupují podle informátorů většinou 

z pohledu binárních opozic. 

Pro přiblížení pohledu informátorů na mediální obraz jejich subkultury pak autorka využívá 

experimentu, kdy rozvíjí debatu s informátory nad 6 předloženými články, v kterých jsou 

skinheads zobrazeni v různých hodnotových významech. Komentování článků informátory 

pomohlo autorce i odhalit, jakým způsobem vnímají práci novinářů a médií při zobrazování 

skinheads. Informátoři jsou k práci médii kritičtí. Důvod jejich kritiky je odhalen i ve 

výpovědích informátorů, ale autorka jde dál, odhaluje práci médií a příčiny, které k tomu 



vedou. Odhaluje také normativní kritéria informátorů na práci médií a mediálních 

pracovníků, kteří by podle nich měli být objektivní. Problémem ale je, že se jí nedaří odhalit 

příčiny těchto normativů. Navíc ona sama tyto normativy minimálně implicitně a na několika 

místech nastoluje. Nedaří se jí plně držet větší odstup a do práce jí unikají normativní soudy, 

například na s. 40 „informátoři si nedělají o hodnocení článků žádné iluze“ či hodnocení, jak 

by měla práce novináře vypadat (s. 45-46). Mezi přínosná zjištění práce naopak patří zjištění 

o vývojovém posunu vztahu informátorů k zobrazování skinheads od vzteku k lhostejnosti (s. 

46-47) či to, že negativní hodnocení médií pomáhá utužovat skinheadskou subkulturu, která 

je založena na resistenci vůči mainstreamové společnosti (s. 47). 

Autorka splnila cíl, který si na začátku procesu tvoření bakalářské práce zadala, i když 

v některých bodech by analýza výzkumného problému mohla být podrobnější. Kladně 

hodnotím metodologii práce a popis analytického postupu a jeho doložení v přílohách. 

Oceňuji i etický a dlouhodobý přístup k práci a úsilí, které při práci vyvinula. Slabinou práce je 

místy mělčí analýza a nedodržování autorského odstupu a reflexe. Z práce je vidět, že 

autorka je pro subkulturu zapálená, což může být dobrým motivačním faktorem při psaní 

práce, ovšem zároveň to může bránit v odstupu od tématu. Na práci je vidět obojí. Z těchto 

důvodů doporučuji práci k obhajobě a při kvalitní obhajobě navrhuji hodnotit práci jako 

velmi dobrou. 
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