
Oponentský posudek na bakalářskou práci Kristýny Slomkové: Obsahová analýza 

lifestylových časopisů pro muže 

Mgr. Jan Sládek 

Cíle práce 

Cíle práce jsou bohužel v textu na odlišných místech definovány různě. Tak v abstraktu a 

úvodu čteme, že cílem je „prozkoumat obsah lifestylových magazínů“ (a také jednoho 

ženského), na s. 25 je cílem „pochopit čtenářův zájem o tento druh magazínů“ a (tamt.) také, 

že není cílem zjistit názory čtenářů. Na téže straně je pak cíl deklarován takto: „podrobněji 

prozkoumat formu psaní lifestylových magazínů pro muže“. Zmatečnosti cíle pak odpovídá i 

nejasná metodologie. Samotný výzkum považuji za úspěšnou snahu dostát jednomu 

z obecných cílů diplomové práce na tomto stupni, tj. vyzkoušení metody. Oceňuji i snahu 

autorky vypořádat se s nejednoznačností využitím kombinace různých metod, nicméně 

z hlediska celku práce to moc nepřispělo. Cíle práce nepovažuji ani za jasně definované, ani 

za – v dílčích oblastech – jasně naplněné. Proč třeba cílem nebyla podrobnější komparace? 

Nemohlo to být přínosnější? 

Struktura práce a formální náležitosti 

Samotná struktura práce působí přehledně, nicméně jednotlivé části nejsou příliš provázané. 

Některé chybí – proč není nikde jasně definováno, co je myšleno ironií, cynismem. Pak je 

možné, že jediný rozumný závěr je, že každý tomu rozumí „po svém“. 

Z hlediska jazykového trpí práce mírnými nedostatky od překlepů a „hrubic“ přes 

konstatování banalit (s. 11: Lifestylový magazín pro muže je tedy časopis, který se svým 

obsahem zaměřuje na mužskou část čtenářů; s. 19: „Vnímání obsahu určeného ženám a 

mužům mi připadá jednoznačně rozdílné…); s. 31: „Je totiž třeba se na text nedívat tak příliš 

komplexně, ale podrobněji rozebrat, z čeho se skládá…“- komplexní a analytický pohled se 

tedy nutně vylučují?). 

Závěry práce 

Vzhledem k nejasnosti cíle lze jen těžko hodnotit obecný závěr, nezbývá než se soustředit na 

dílčí závěry, přičemž některé jsou „mimochodem“ učiněny v průběhu práce. Tak např. na s. 



13 čteme, že redakce Maximu ironizuje homosexualitu, dominují podle autorčina dojmu 

„polonahá, velmi mladá děvčata“. Přinejmenším ironizaci homosexuality by bylo dobře jasně 

doložit. Za spekulativní lze považovat i závěr ze s. 22: „Televize, rádia, internet či časopisy 

utvářejí naši realitu, ačkoliv jsme přesvědčeni o tom, že život, jaký žijeme a svět, který vidíme, 

je opravdový a objektizovaný.“ V takto obecné rovině je však vnímání reality, včetně její 

mediální části, spojeno s kritickým myšlením, které je ovšem ve společnosti nerovnoměrně 

rozloženo – tedy různé části společnosti podléhají mediální realitě více/méně. Taková tvrzení 

je třeba lépe dokládat. 

Snaha o zpřehlednění práce a lepší zaměření je patrná ze sekce věnované hypotézám, kde 

však nenalezneme kritéria, podle kterých například rozhodnout o ne/bulvárnosti toho či 

onoho periodika. Závěr pak opět nutně sklouzává k tomu, že (v parafrázi) „je to subjektivní“. 

Otázky k diskusi 

- na s. 11 čteme, že vybrané časopisy reprezentují lifestylový segment. Na základě 

jakého klíče, kritérií, byly zvoleny právě tyto? 

- na s. 24 autorka tvrdí, že nebude záměrně využívat feministickou literaturu, protože 

by ji zavedly  na pole domněnek a subjektivních názorů. Jaké příklady by mohla uvést 

jako doklad tohoto svého soudu? 

 

Hodnocení 

Na práci lze ocenit především autorčinu snahu zkusit vlastní výzkum a vypořádat se s možná 

již od začátku málo promyšleným designem výzkumu. Pominout nelze ani jistou originalitu 

tématu, kde autorka musela „najít cestu“ jak takové zkoumání provést. Z výše uvedených 

důvodů práci doporučuji k obhajobě s navrženou známkou dobře. 

 

 

V Praze dne  4 .9. 2011, mgr. Jan Sládek 


