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Předmětem diplomové práce je analýza rolí, jež sehrávají specializovaná lifestylová 
média v utváření životního stylu populace. Jde jednoznačně o kulturologické téma, 
které je součástí širší problematiky vztahů mezi médii a kulturou moderní společnosti. 
Přitom jde o téma aktuální a závažné, ovšem naší odbornou literaturou v současnosti 
spíše opomíjené. Již v samotné volbě tématu se tedy projevuje snaha autorky o 
aplikaci kulturologického přístupu k analýze jednoho z podstatných kulturních 
problémů soudobé společnosti.  

Na práci ovšem není přínosná jen volba tématu, ale především uplatnění 
kulturologický přístupu při jeho teoretické konceptualizaci (především tím, že téma  
pojímá jako problém kulturních funkcí médií, tj. způsobů, jimiž média ovlivňují kulturu 
společnosti a jejích jednotlivých segmentů) i při jeho operacionalizaci, empirické 
analýze a interpretaci výsledků. Přitom autorka uvádí řešenou problematiku v 
klíčových kulturních a sociálních souvislostech, využívá relevantní obecné 
kulturologické poznatky a operuje s odpovídajícími pojmy, jejichž významy jasně 
definuje. 

První, teoretická část práce je logicky a přehledně uspořádána. Autorka vychází z 
obecných teorií a poznatků o masové komunikaci a jejích funkcí a vymezení pojmů 
„lifestyle“ a jeho kulturních funkcí. Přitom poukazuje na souvislosti mezi specifiky 
různých životních stylů a charakteristickými prvky kultury jejich nositelů (především 
hodnot, norem a vzorů chování). Nepřímo tak upozorňuje na obsahové překrývání 
pojmů „lifestyle“ a „subkultura“. Následně se věnuje popisu vzniku a vývoje 
lifestylových časopisů z hlediska sociálních, ekonomických a politických faktorů, které 
měly vliv na proměny jejich kulturních funkcí. Neomezuje se na české lifestylové 
časopisy, ale pro srovnání popisuje ve stejné optice i jejich vývoj ve světě, přesněji 
řečeno v USA. Na závěr teoretické části autorka vymezuje základní poznatky o 
oblastech a mechanismech vlivu lifestylových časopisů na čtenáře týkající se jejich 
kulturních funkcí, tj. ovlivňování hodnotové orientace, aspirací a vzorů chování. 

Tato část je zpracována na základě podrobné rešerše vhodně zvolené odborné 
literatury, v níž se diplomantka velmi dobře orientuje. Díky tomu dokázala správně 
nejen konceptualizovat řešenou problematiku, ale také určit adekvátní východiska 
pro její operacionalizaci a empirickou analýzu. 

Těžištěm druhé, analytické část práce je objasnění metodologického pojetí vlastního 
empirického zkoumání dané problematiky metodou obsahové analýzy vybraných 
lifestylových časopisů a prezentace získaných analytických poznatků a jejich 
interpretace V úvodu analytické části práce popisuje postupné kroky vedoucí od 



formulace cíle výzkumu, přes stanovení vstupních hypotéz až po jejich 
operacionalizaci a technický design výzkumu. Následně odůvodňuje výběr časopisu 
pro obsahovou analýzu jako nejvhodnějších reprezentantů našich lifestylových 
tištěných periodik z hlediska jejich zaměření na specifické cílové skupiny čtenářů a 
odpovídajícího obsahového formátu. Do výběru časopisů promítla autorka jeden 
z klíčových předpokladů svého výzkumu, tj. předpoklad, že existuje souvislost mezi 
prezentovanými tématy a způsoby jejich prezentace v jednotlivých časopisech a 
hodnotami, aspiracemi a vzory chování charakteristickými pro cílové skupiny jejich 
čtenářů. Na tom staví další předpoklad, že v obsahu jednotlivých lifestylových 
časopisů existují podstatné rozdíly na dvou osách – na ose mužské a ženské časopisy 
a na ose standardní a nadstandardní životní úroveň. Zároveň předpokládá, že tyto 
časopisy se díky specifickému obsahu podílejí na vytváření specifických životních 
stylů segmentů populace definovaných uvedenými dvěma osami. 

V této části autorka prokázala dobrou schopnost operacionalizace zkoumaného 
tématu, volby a aplikace vhodné výzkumné techniky a analýzy dat a interpretace 
výsledků založené na verifikaci a modifikaci vstupních hypotéz. 

Práce přináší řadu poznatků, jež jsou zajímavé nejen pro oblast mediálních studií, ale 
i pro kulturologické zkoumání médií, neboť naznačují mechanismy působení médií na 
kulturu moderní společnosti, zejména jejich podíl na vytváření a stabilizaci některých 
genderově a sociálně vymezených subkultur. Práce je podnětná i z metodologického 
hlediska, neboť přináší praktickou ukázku použití jedné z klasických výzkumných 
technik k řešení problémů v aplikované kulturologii. 

Ve všech svých částech má práce výbornou úroveň. Přitom, což je nutné obzvlášť 
ocenit, představuje, alespoň u nás, relativně nový pohled na danou problematiku a 
nabízí i zajímavé podněty kulturologickému výzkumu. V této souvislosti se ale nabízejí 
dvě otázky: 

1) Lze z poznatků získaných autorkou pomocí analýzy pouze tří časopisů a v krátkém 
období vyvozovat obecnější závěry o vlivu lifestylových časopisů na životní styl 
čtenářů? Je možné například toto zobecnění opřít o soulad získaných poznatků 
s poznatky jiných studií? 

2) Použitá výzkumná technika autorce umožnila prokázat pouze rozdíly v obsahu 
vybraných časopisů odpovídající předpokládaným rozdílům v životním stylu cílových 
skupin čtenářů, ne však přímý vliv těchto časopisů na utváření jejich životního stylu. 
Jak by autorka postupovala, kdyby měla empiricky prokázat tento vliv přímo? 

 

Celkově považuji práci za velice kvalitně zpracovanou a doporučuji k obhajobě. 

V Praze dne 5. září  2011 
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