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Text Evy Pártlové se zabývá problematikou, která je v individualizovaném postmoderním 

(tržním) vidění světa považována za důležitý atribut současného respektovaného stylu života,

především u žen. Problematika je prezentován ve značné šíři – od schematického shrnutí 

ideálu ženské krásy od Antiky do současnost, přes vztah k identitě, až k mediálním obrazům a 

jejich působení – avšak bez vlastně jediného pokusu o objasnění a pochopení prezentované 

problematiky. Základním principem výkladu je uvádění někde prezentovaných poznatků jako 

argumentů, posílených mnohým opakováním, bez toho, že by došlo k pokusu o kritické 

uchopení tématu. 

Takže se na už na str. 12 dočteme, že „mediální sdělení, která mohou být považována za 

nejvlivnější ve zvěcňování a posilování sociokulturní preference štíhlosti a ve vytváření 

pocitu nespokojenosti s vlastním tělem, jsou především módní časopisy“ /s odkazem na 

Wykes, Gunter, 2005/, což samo  sobě sice nedává smysl, ale je považováno za postačující 

argument. Dále podpořený např. na str. 27 /tentokrát citací z Thompsona/, že „proces utváření 

sebepojetí, své představy o sobě,..probíhá..stále znatelněji za pomoci mediovaných 

symbolických materiálů“. To je sice nepochybně pravda, ale proč to tak je a o čem to 

vypovídá se čtenář nedoví. Za to o kousek dál čteme o „manipulativním charakteru médií“ a 

jeho různých podobách podle různých autorů, když ...“mezi tyto charakterové rysy (které mají 

význam pro účinek mediálního obsahu) patří například pohlaví jendotlivce, jeho věk, výše 

sebevědomí a také jeho intelektuální schopnosti“. To by mě nenapadlo, že jde o „charakterové 

rysy“...

Podobně je možné hledat prazvláštní průniky v celém textu.

Uvádím tento příklad jako příznačný pro celou práci Evy Pártlové: jednak jde o 

neuspořádanost témat, dále o volné zacházení s prakticky všemi pojmy a především o již 

zmíněné kladení poznatků z různých pramenů vedle sebe jako postačujících argumentů pro 

obsah sdělení o dané problematice. Jako argument je chápáno opakování téhož, v různých 

variantách a od různých autorů bez toho, že by bylo vysvětleno, o co vlastně jde.

Podobně je to s analýzou výzkumů o nichž autorka píše. Konstatuje, že celkem využila 14 

výzkumů. Postupovala, jak by se zdálo, prostřednictvím sekundární analýzy. Ale pro tento 



druh analýzy existují jistá pravidla, která když nejsou uvedena, je obtížné přistoupit na to, že 

výsledky práce s analyzovanými výzkumy mají nějakou vypovídací hodnotu. Mezi tato 

pravidla patří na prvém místě to, že jsou prezentovány užité výzkumy – kdy a kde a kým byly 

provedeny, také jak byly provedeny, na jakých vzorcích, za jakým cílem, prostřednictvím 

jakých technik či souborů technik, jak byly zpracovány a i jakou část z nich lze využít pro 

srovnávací analýzu k tématu práce. Už tento první krok chybí. Dovídáme se občas u 

některého z údajně analyzovaných výzkumů o počtu a genderu repsondentů, někdy dokonce o 

zemi, kde se výzkum konal, z času odkazů se můžeme dohadovat o době realizace výzkumů 

(někdy), jindy je zase řeč o zaměření na tu či onu část diskutované problematiky, ale možnosti 

pro srovnávací analýzu (jako jednoho ze základních možných postupů sekundární analýzy) 

nejsou stanoveny. Totéž platí o zaměření sekundární analýzy (tedy: analýzy již 

vyzkoumaného z jiného pohledu – bez specifikace tohoto pohledu není sekundární analýza

možná!). To, co je uvedeno není analýzou výsledků výzkumu, ale shromážděním jedněch 

z možných výsledků některých z možných výzkumů, které vypovídají (možná) o některých 

z mnoha aspektů zkouamané problematiky. Kdyby došlo k pootočení pohledu, možná, že by 

výsledky byly jiné. Nebo také ne. Ale to nelze z analýzy rozpoznat.

Je mi líto, ale ani z hlediska pojmového a teoretického uchopení problematiky (např. 

zacházení s pojmy je opravdu velmi volné – viz uvedený příklad a pojetí „charakteru“. Totéž 

lze říci o „identitě“, „životním stylu“, tudíž i vztahu „těla k identitě“, atd. atd.) , ani z hlediska 

empirických poznatků nejde o práci, která by měla obrysy výzkumu. 

Za to jsem se dověděl, že (str. 21) „kognitivně-emocionální aspekty tělesného sebehodnocení 

jsou ústředním činitelem v běžném životě člověka“. A antropologové, psychologové, 

sociologové i další mají jasno...

Práce je vlastně v rovině s tématem: tak jak je chápání sebe sama jako „obchodovatelného 

artiklu“ v čele s vlastní dokonalou tělesnou schránou projevem povrchního a vrcholně 

konzumního přístupu k sobě samotnému i světu, je i tato práce zpracována v tomto smyslu 

konvenčně a povrchně.

Podle mého názoru to na přijetí jako bakalářské práce nestačí. Doporučuji ji proto nepřijmout 

k obhajobě.
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