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Předložená práce se zabývá sebepojetím pracovnic a pojetím společnosti Hooters pro kterou pracují 

zejména atraktivní dívky. Vzorek, respektive prostředí výzkumu, si studentka volí pro tuto studii velmi 

vhodně, jakož i kvalitativní přístup ke zpracovávanému tématu. Provedla interview s „přibližně“ pěti 

zaměstnankyněmi zmíněného podniku.  

Autorka práci jasně dělí na teoretickou část. Na začátku práce studentka vysvětluje teoretická 

východiska práce – vychází z feministických teorií, ale také se zabývá teorií marketingu, protože pro 

společnost Hooters jde především o marketingovou reklamu a poskytování služeb – stravování a 

zábava – mužům.   

Výsledkem práce je nepotvrzení autorčina předpojetí, že ženy primárné lpí na svém vzhledu a jsou 

jím výrazně ovlivňovány v každodenním životě a to až do extrémů jako poruchy přijmu potravy, 

ovšem současně jsou si, dle výsledků práce, vědomé, že je třeba se ideálu krásy přibližovat a péčí o 

sebe a příjemným vystupováním zvyšovat společenskou prestiž a ocenění okolím.  

Práce má cekem 68 stran, obsahuje 22 zdrojů, část zdrojů je uváděna jako druhotné citace. Práce 

působí velmi upraveným a systematickým dojmem, je přehledně dělena do odstavců a kapitol, užívá 

jednotné citační formy a splňuje formální náležitosti bakalářské práce.  

Co se týká překlepů a chyb gramatických obsahuje jich práce opravdu mizivé množství stejně jako 

chyb stylistických, v tomto ohledu musím ocenit autorčinu snahu odevzdat opravdu čistou práci po 

mnoha kontrolách.   

Co se týče některých teoretických východisek práce, musím se přiznat, že přesto, že jde o citace 

renomovaných autorů oboru, mám s některými tvrzeními problém, který spíše tkví v oborovém 

diskurzu, než nesprávném užití zdrojů autorkou, nicméně bych uvítal, pokud by autorka některá 

tvrzení opřela i o jinou literaturu, než výhradně feministickou, zejména pokud se vyjadřuje k jiným 

oborům. Například autorka uvádí, že vzhled a vlastnosti nejsou v žádném vztahu, ale jde o jedno vemi 

rozšířené pole sociální psychologie, které se zabývá tzv. sebenaplňujícím a sebevyvracejícím se 

proroctvím. Nebo by bylo vhodné nahlédnout do některých titulů, které se zabývají zdravím ať již 

z evoluční, nebo medicínské perspektivy, které ukazují, že právě ženská tělesná atraktivita se vztahuje 

ke zdraví a to nejen zdraví jedince, ale také případného potomka, což není sociální konstrukt, jak 

autorka uvádí v teoretickém úvodu. Také v případě obličejové krásy bych autorce doporučil se 

podívat na nějaké výzkumy, které se zabývají konceptem percepce lidské tváře a jeho modulárního 

(tedy neměnného) charakteru. Dále autorka uvádí, že atraktivita není kulturně univerzální, což již 

desetiletí vyvrací výzkum D.Busse (36 kultur).  Co se týká vysvětlování rozdílných signálů atraktivity u 

našich předků v době kamenné, je třeba říci, že účel autorkou uváděné Venušiny sošky z Věstonic 

nevíme moc - spíše nic, natož abychom věděli, že je to ideál krásy své doby. Je pravdou, že 



v podmínkách, kde je horší přístup k potravě jsou u ženy preferovány „tukové zásoby“, ale důvodem 

je, že příliš hubené ženy nejsou schopné v případě těhotenství plod donosit ve zdraví a tyto podmínky 

je možné velmi dobře popsat a změnu preference v BMI tak predikovat.  

 Na práci mi více vadí dvě skutečnosti a to, že dívky nejsou nikde podrobně popsány a to ani 

s ohledem na životní historii, věk, partnerský status a vlastně ani není uveden jasně jejich počet 

(pokud pominu přibližně pět uvedených na začátku metodologie a fakt, že autorka užila pět různých 

jmen u odpovědí). Dále není možné nahlédnout celé rozhovory, což považuji za problém zejména 

vzhledem k možným alternativním interpretacím.  

Celkově mi přijde, že praktické zpracování je na vysoké úrovni, stejně jako forma. Autorku bych rád 

ocenil za hodnocení vlastní práce a jejích limitů, kterou mi z velké části vzala, co se kritiky týče, vítr 

z plachet a sama problémy uvedla.  

Celkově je škoda, že autorka práce neměla více času na propracování otázek a nevyužila zajímavého 

materiálu k podrobnější analýze, která je, alespoň z mého pohledu, nejsilnější částí práce. Jako 

celkové hodnocení volím „ velmi dobře“ s ohledem na obhajobu a hodnocení vedoucího práce.  

6. 2. 2015, Praha                                                                                                         Mgr. Jakub Binter       

 


