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Práce se zabývá hodnotami zdraví a zdravého životního stylu v období první československé 

republiky. Vzhledem analyzovanému období nebylo možné využít data z dotazníkových 

šetření, která jsou využívána pro zkoumání společenských hodnot v současné sociologii asi 

nejčastěji. Jako odpovídající přístup byla v tomto případě zvolena diskursivní analýza 

dobového média zabývajícího se péčí o zdraví.  

Práce byla řádně konzultována, během jejího psaní došlo k některým drobnějším změnám a 

zpřesněním (zejména co se týče zkoumaného korpusu dat). V podobě odevzdané k obhajobě 

jsou cíle práce dobře vymezeny, výběrem čtyř ročníků měsíčníku Zdraví lidu, které 

reprezentují rozdílné etapy vývoje první republiky, je pak účelně stanoven i soubor dat pro 

analýzu..  

Metodologicky se autorka hlásí ke kritické diskursivní analýze.V duchu tohoto přístupu a jeho 

zásady popsat kontext, v kterém diskurz vzniká, autorka v úvodu práce poskytuje rozsáhlý  

rámcový popis první republiky – politického systému, společnosti a kultury té doby. 

Následuje nástin vymezení hodnot v sociologii, metodologická kapitola a samotná analýza, 

členěná ročníky zkoumaného časopisu.. Analýza, která tvoří hlavní část práce, je důkladná, 

při interpretaci jsou dobře využity koncepty governmetality a disciplinace Michela Foucaulta. 

Analýzy jednotlivých ročníků  jsou členěny výraznými tématy, která v nich byla 

identifikována. Autorka tak například ukazuje („5.2.1.2. Zdravý národ“) jak silně bylo tehdy 

téma péče o zdraví svázáno s (národním) kolektivem, s péčí o zdraví a zdatnost národa. 

 

Kdybych měl zmínit některé problematičtější momenty práce, pak by se dalo uvést, že část 

popisující první republiku („2. O první republice“) zachází v některých momentech snad až 

do přílišných podrobností v oblastech, které s řešením práce přímo nesouvisí (zejména jde o 

popis politického systému), pozitivně hodnotím naopak to, že je zde nastíněna i situace 

tehdejšího občanského sektoru s důrazem na organizace, které se věnovaly péči o zdraví a 

propagaci zdravého životního stylu.  

Stejně tak část  4. „O metodě výzkumu“ nemusela obsahovat tolik obecných informací o 

diskursivní analýze, i v těch jejích podobách, které v práci nejsou využity. 



V analytické kapitole jsou pak některé části (například 5.2.1.1. „Poučení“), které jsou dosti 

popisné, je v nich prezentován obsah analyzovaného časopisu bez výraznější (sociologické) 

interpretace.  

 
 

Práce Lucie Bulandrové představuje zajímavý příspěvek k poznání jedné oblasti 

prvorepublikové kultury. Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 

a hodnotit ji známkou „velmi dobře“, při zdařilé obhajobě i jako „výbornou“. 
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