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Předkládaná diplomová práce „Souvislost odstraňování tělesného ochlupení, péče o tělo 
a sexuality“ se zabývá mapováním rozšířenosti praktik souvisejících se soudobým „kultem“ 
holého a sametově hebkého těla v populaci českých žen, analýzou faktorů, které s těmito 
úpravami zasahujícími jednotlivé tělesné partie souvisejí (mezi něž patří míra celkové péče o tělo 
a sexualita), a dále důvodů pro takovéto konání, které ženy uvádějí jako nejdůležitější. Je třeba 
poznamenat, že přes rozšířenost praktik odstraňování ochlupení na většině těla zejména u 
mladších ročníků a jakousi „samozřejmost“ takového počínání se jedná o výzkumné téma, které je 
v našich končinách zatím dosti nové.  

Práce sestává ze dvou studií: kvalitativní pilotní studie, kde Lenka prostřednictvím 
polostrukturovaných rozhovorů zjišťovala, jakým způsobem ženy hovoří o těchto praktikách a 
na které záležitosti kladou důraz, či je naopak upozaďují. Na ni navazuje studie kvantitativní, 
jejímž předmětem byl internetový průzkum, v němž ženy odpovídaly na otázky vztahující se 
k úpravě tělesného ochlupení v jednotlivých tělesných partiích (podpaží, nohy, klín), 
důvodům pro a proti odstraňování, které považují za nejrelevantnější pro tu kterou část těla, 
jakož i otázky týkající se faktorů, jež s těmito praktikami velmi pravděpodobně souvisí, např. 
míra celkové péče, kterou svému tělu věnují (měřeno co do investice časové) či sexuální 
zkušenosti. Sběr dat stále ještě probíhá; my jsme z časových důvodů byly nuceny použít 
pouze data nasbíraná do srpna 2012 a jelikož naprostou většinu respondentek tehdy tvořily 
ženy s ukončeným středoškolským vzděláním ve věku 20-30 let, jsou prezentované výsledky 
relevantní pro tuto věkovou a sociální skupinu. 

Součástí práce měla být i třetí studie, v rámci níž byli osloveni gynekologové i 
gynekoložky ze všech krajů ČR s prosbou, aby do záznamových archů mimo jiné zaznačili, zda 
měla daná žena pubické ochlupení nějak upravené, popř. jak (to vše samozřejmě při zachování 
anonymity dané ženy), což nám poskytlo obrázek o rozšířenosti těchto praktik napříč jednotlivými 
věkovými skupinami a umožnilo srovnání mezi jednotlivými kraji, z nichž některé mohou být 
určitým způsobem specifické. Tuto část se bohužel z časových důvodů už nepodařilo do 
předkládané diplomové práce zařadit, nicméně získaná data budou, stejně jako výsledky studií, 
které součástí práce jsou, použita pro publikaci v zahraničním impaktovaném časopise. 

Při hodnocení velkého množství práce, kterou Lenka odvedla, musím přes poněkud 
nejistý rozjezd v samých počátcích ocenit její nasazení zejména v pozdějších fázích, ať už se 
jedná například o trpělivou korespondenci s gynekology či pečlivé zvažování toho, které 
dotazníky pro internetový průzkum použít. Lenka tak prokázala schopnost samostatné 
výzkumné práce. Na stranu druhou je spravedlivé uvést, že veškerá statistická analýza ležela 
na bedrech školitelky. Na předkládané diplomové práci nicméně nenalézám jak po stránce 
obsahové, tak formální větších nedostatků, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji 
hodnocení „výborně“. 
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