
Posudek na bakalářskou práci Markéty Novotné „Hooters: Studium ženské 

tělesnosti“

Markéta si pro svou práci zvolila poměrně neotřelé téma, kdy se rozhodla blíže 

podívat na praktiky americké společnosti Hooters, která se rozhodla „vyvézt“ svůj 

produkt do České republiky. Pro znalce amerických reálií je genderový podtext tématu 

poměrně nasnadě, protože samotné slovo Hooters je kolokviálně používáno pro označení 

velkých ženských prsou a ta jsou také hlavním trademarkem restaurace, kvůli kterému 

se opakovaně dostala do problémů a soudních sporů. V českém kontextu to ostatně není 

zas až taková inovace, protože v řadě hospod stále přežívá oblíbená praxe devadesátých 

let, kdy vždy jeden den v týdnu obsluha chodila „nahoře bez“. Markéta se tedy rozhodla 

podívat na celý fenomén z genderové perspektivy a prostřednictvím žen zaměstnaných 

v restauraci. Zajímalo jí, jak si ony samy konstruují svou práci, která je tak očividně 

založená na objektifikaci ženských těl. 

Ve svých posudcích považuji za důležité zhodnotit přístup studujících k práci na 

bakalářské práci. V tomto ohledu musím Markétu jednoznačně pochválit. Patřila k těm 

nejsvědomitějším studentkám. Pečlivě zapracovávala mé poznámky a práci neustále 

kvalitativně posouvala.

Po formální stránce práce prošla pozitivním vývojem a dnes je na relativně dobré 

úrovni. Odkazovací aparát, citování atd. odpovídají nárokům na bakalářské práce, stejně 

jako rozsah a okruh použité odborné literatury. Počet překlepů nepřekračuje únosnou 

míru. 

Teoretická část začíná poměrně dlouhým úvodem do genderové problematiky, 

který je jakýmsi standardem v podobných pracích a jde na vrub skutečnosti, že si 

studentky musí nejprve samy ujasnit základní pojmy. V následujících pasážích však 

prezentuje dostatečný teoretický aparát, který je relevantní pro její téma. Možná by však 

bylo lepší závěrečné odstavce teoretické části přesunout do empirické, protože se již 

týkají konkrétně společnosti Hooters a Markéta zde prezentuje své interpretace 

empirického materiálu.

V úvodu empirické části Markéta nejprve představuje společnost Hooters a její 

požadavky na servírky. Následně se věnuje metodologickým východiskům. Zvolená 

metoda odpovídá cílům práce a diskutovány jsou jak výhody polostrukturovaných 

rozhovorů z feministické perspektivy, tak i některé nevýhody. V této souvislosti je ale 

problematické, že své komunikační partnerky někdy označuje termínem informátorky

(str. 37), který vzbuzuje celou řadu negativních asociací. 

Vlastní analýza rozhovorů je vesměs odpovídá bakalářskému projektu a místy 

Markéta nabízí zajímavé interpretace. Oceňuji také, že se místy snaží pracovat 

s teoretickým aparátem, který si vystavěla v teoretické části, ačkoliv tak nečiní 

konzistentně a text je až příliš často jen sledem přímých citací bez aspirace na jejich 

interpretaci. V těchto pasážích Markéta sklouzává k pouhé popisnosti. Nicméně kritické 

zhodnocení analýzy ponechám radši nezávislé/mu oponentce/ovi.

V závěru se Markéta pokouší o shrnutí svých poznatků, ale někdy jakoby pomíjela 

teoretické koncepty, se kterými pracovala ve své teoretické části. Není například 

v rozporu s teorií, že dívky „samy říkají, že fyzickému vzhledu nepřipisují přílišný 

význam“. Naopak to lze interpretovat v kontextu symbolického násilí Pierra Bourdieu.



Celkově práci hodnotím jako velmi dobrou.

Petr Pavlík
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