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Djakovová Jana: 

„Opaluji se, tedy jsem“: 
vnímání vlastního těla u tanorektiků opalujících se v solárních zařízeních 

Jana Djakovová se ve své bakalářské práci zaměřila na tanorexii – psychiatrické onemocnění, 

kdy je pacient závislý na opalování a na používání solárií s cílem dosáhnout tmavší pleti. 

Empirický výzkum, který v rámci své práce představuje, se zaměřil na vnímání vlastního těla 

u tanorektiků. Je založen na polostrukturovaných rozhovorech se sedmi informátory – vlastní 

přepisy rozhovorů najdeme v elektronické příloze.  

Práce má předepsaný rozsah, jasnou strukturu, splňuje formální náležitosti. Jakkoliv autorka 

velmi často parafrázuje, případně cituje, je text čtivý. Seznam použité literatury je poměrně 

obsáhlý a oborově rozmanitý, i když právě mnoha-oborovost budí rozpaky. 

Za zásadní (i když poměrně obvyklý) handicap práce, považuji výběr tématu a jeho uchopení.

Nadměrné opalování v soláriích je snad docela zajímavý fenomén, který může vypovídat o 

určité společenské tendenci. Lze tedy ocenit, že si ho autorka všimla. Bohužel však postup, 

kdy se začne od tématu, a pak se hledá vhodné teoretické zakotvení, vede často k bezbřehému 

hledání v různých, poměrně odlišných oborech. Jakkoliv je tento postup především časově 

náročný, nevede k teoretickému ukotvení v pravém slova smyslu, kdy teoretická práce sama 

generuje výzkumný problém. 

Právě to se myslím studentce stalo. Autorka hned v úvodu deklaruje, že se bude na tanorexii 

dívat z pohledu sociální a kulturní antropologie a že „nenašla žádné zmínky o tom, že by na 

tento pohled nahlížel někdo z tohoto hlediska (sic!)“ (str. 6) Domnívám se, že se však spíše 

jedná o nedorozumění, že problém je metodologický: Autorce se bohužel nepodařilo 

přesvědčivě ukázat, v čem kulturně antropologické hledisko spočívá, jak by právě kulturní 

antropologie mohla podobný jev sledovat. Přestože autorka v teoretické části pracuje i 

s literaturou k antropologii těla, její konceptualizace jakoby nebyla brána vážně a ztrácí se 

mezi dalšími psychologickými a evolučně biologickými tematizacemi. Kritika klasického 



dělení antropologie na jednotlivé subdisciplíny (str. 14) je nedostatečným porozuměním 

problému, podobně jako rozlišení na organickou a kulturní dimenzi lidského těla.   

V čem je představený empirický výzkum a způsob kladení si otázek kulturně antropologický? 

Vezmu-li např. i autorkou citovanou definici (str.8)? Zkoumá autorka tělo skutečně v čase a 

prostoru? Sleduje jeho biologickou a kulturní dimenzi? V čem to spočívá? Věnuje se 

způsobům, jak kultura s tělem zachází, funkcím, které reprezentuje a plní a symbolům a 

hodnotám, které se tělu připisují. V teoretické části se sice najdou pasáže, které na tělesnost 

jako na kulturní konstrukci upozorňují, tázání v empirické části podobnou rovinu ale postrádá. 

Charakteristický je pak samotný závěr práce: „Je třeba poznamenat, že výsledky, ke kterým 

jsem ve svém výzkumu dospěla, nelze v žádném případě zobecňovat, týkají se pouze sedmi 

konkrétních informátorů (sic!), ale i tak myslím vypovídají o lidech, místě a době (sic!).  

S oborovou nejednoznačností souvisí i druhá, podle mého soudu ještě závažnější námitka.

Autorka nedostatečně rozlišuje paradigma jednotlivých oborů. Psychologie a především 

evoluční biologie a kulturní antropologie přitom velmi často vycházejí z odlišných až proti 

sobě stojících východisek. Respektuji, že si autorka vybrala za ústřední pojem své práce 

„sebepojetí“. Nedostatečné je však kritické zhodnocení, že v tomto případě pracuje 

s psychologickými pojmy. Problematické je to například v momentě, kdy autorka začne psát o 

identitě, přičemž myslí identitu, jak s ní pracují především psychologové. Přechod 

k antropologickému vymezení (např. u Šanderové, str. 18-19), je pak kriticky nereflektovaný.

Ještě viditelnější je nedostatečný důraz na kritické rozlišování mezi obory v pasážích týkající 

se fyzické atraktivity a krásy. Zde autorka užívá poznatků z evoluční biologie, aniž by 

reflektovala její univerzalistické výpovědi, které se často liší od dat kulturně 

antropologických.  

Na empirické části práce oceňuji, že se autorka naučila, jak by měla metodologicky správně 

postupovat. To se týká například analýzy dat, kódování. Autorka umí rozhovor vést. Jakkoliv 

si je ale vědoma reaktivity, občas se neudrží a otázky jsou návodné. Je z nich patrné 

odsuzující mínění autorky. V pasáži týkající se etiky výzkumu autorka nedostatečně promýšlí 

např. vliv výzkumu na respondenty. Kladením otázek respondenty kategorizuje jako 

tanorektiky – tedy závislé, což není úplně banální nálepka. To je ještě závažnější tím, že 



medicína ani psychiatrie k tomu nedává jednoznačné stanovisko. A právě zde se ukazuje další 

slabina práce. 

Výběr vzorku je účelový, avšak kritéria nejsou přesně daná. Autorka jako hlavní kritérium 

uvádí závislost na opalování. Protože ale tento syndrom není lékaři jednotně přijímán, 

nastavuje si autorka kritéria sama, resp. na základě literatury, kterou ale dostatečně 

nediskutuje. V rozhovorech se pak z velké části ptá na samotná kritéria, a tak se výzkum točí 

v kruhu. Do vzorku zařazuje jedince podle určitých kritérií a pak jí jako výsledek výzkumu 

vychází, že tyto kritéria naplňují. Vedla autorka rozhovory i s respondenty, kteří se nakonec 

jako „závislí“ neukázali? 

Jsem si vědom přísnosti hodnocení a budu rád za polemickou obhajobu. Zatím však navrhuji

známku lepší dobře. 

    

Hodnocení - dobře.

V Řevnicích dne 31. července 2013                                                Mgr. Ondřej Skripnik Ph.D.


