
Posudek bakalářské práce Lucie Hrachovské „Reprezentace nevěry na stránkách 

Cosmopolitanu a Esquiru“

Téma, které si Lucie zvolila pro svůj bakalářský projekt, je v oblasti genderu a médií 

takříkajíc tradiční. Tradice obsahových analýz tzv. ženských časopisů jde zpátky až 

k ikoně druhé vlny feminismu, Betty Friedan, autorce klasického textu The Feminine 

Mystique. Na druhé straně srovnávání tzv. ženských lifestylových časopisů a tzv. 

mužských časopisů má relativně krátkou historii, protože se mužské časopisy začaly 

objevovat až relativně nedávno. Nicméně z literatury je známo, že mezi těmito dvěma 

typy časopisů jsou zajímavé rozdíly, které vypovídají o povaze stávajícího genderového 

řádu. Jednou z oblastí, kde by se daly tyto rozdíly očekávat je problematika vztahů mezi 

muži a ženami a právě sem zacílila Lucie svou práci. Téma nevěry je totiž studováno 

podstatně méně než oblíbené reklamy či formálnější rozdíly mezi ženskými a mužskými 

časopisy (např. povaha převládajících témat, složení čtenářstva, důvody četby časopisů 

atd.). Nevěra je samozřejmě v českém kontextu zajímavá i proto, že je zde stále silný 

diskurz sexuologů typu dr. Plzáka či dr. Uzla, který staví na biologickém determinismu a 

hraje na ty primitivnější struny. Proto Luciinu volbu považuji za relevantní a téma za 

nosné.

Lucie se dobře zhostila i formální stránky věci, neboť práce je smysluplně členěná 

a prostá řady obvyklých nešvarů, jako jsou časté překlepy či velmi nekonzistentní 

odkazování. Přesto se však neubránila některým stylistickým neobratnostem (např. již na 

str. 3 „Důkazy na toto tvrzení můžeme najít…“). Stále také může pracovat na členění 

textu do odstavců, kdy se jí nezřídka stává, že v jednom odstavci řeší několik různých 

témat a nedrží se zlatého pravidla – jeden odstavec, jedno téma (např. str. 4). Místy také 

nepopravila problematické odkazování, na které jsem ji upozorňoval (např. str. 37, kde 

odkazuje literaturu v poznámkách pod čarou).

Teoretická část je věnována diskusi relevantních témat a je podepřena 

dostatečnou literaturou. Nicméně se některými argumenty by se dalo polemizovat a 

s některými přejatými argumenty měla polemizovat sama autorka. I zde je patrné, že se 

autorka v genderové teorii pohybuje poměrně krátkou dobu, neboť se neuchránila 

reprodukování z koncepčního hlediska problematických formulací typu „mužský či ženský 

gender“ (str. 4). Žádné dva gendery samozřejmě neexistují, neboť je jen jeden 

analytický koncept gender, který má kategorie maskulinita a femininita. Pokud autorka 

odkazuje na Michaela Kimmela, je trochu problematické, že pracuje s konceptem 

„pohlavních rolí“ (str. 5), který tento autor zevrubně kritizuje. To jsou však celkem 

obvyklé slabiny bakalářských prací na genderová témata, protože studentky musí samy 

nastudovat poměrně velký objem netriviální teorie, což není snadný úkol. Navíc v českém 

kontextu jsou i v pracích „hotových“ autorek nezřídka míchány dohromady různé tradice 



feministické teorie, což studentkám v jejich úkolu nikterak nepomáhá. Oceňuji také, že 

autorka místy polemizuje s „autoritami“ na nevěry typu Plzáka či Uzla.  

Empirická část začíná diskusí výzkumné strategie a zvolené metody, která je na 

dobré úrovni a dostatečně podložená metodologickou literaturou. Zároveň vymezuje svou 

pozici a navazuje tak na úvod práce, kde se věnovala svým motivacím. Analýza odpovídá 

úrovni bakalářské práce, ale do značné míry sklouzává ke kvantifikaci, což evokuje 

otázku, proč nebyla zvolena rovnou kvantitativní obsahová analýza jako tradiční a dobře 

kodifikovaná metoda analýzy mediálních produktů. Závěry jsou do značné míry 

očekávatelné, ale to myslím nesnižuje úsilí, které Lucie do své práce vložila. Hlavním 

úkolem bakalářské práce je koneckonců osvědčit, že studentka dokáže pracovat 

s literaturou a řemeslně zvládnout nějakou metodu zkoumání. Není nezbytně nutné, aby 

práce reprezentovala významný příspěvek k našemu poznání. 

Pokud jde o proces, který vedl k finálnímu produktu, konstatuji, že počet draftů 

práce v mém počítači je nižší, než tomu obvykle bývá. Na druhé straně, Lucie pracovala 

relativně systematicky a samostatně a svůj projekt dokončila ve stanoveném termínu. 

Vzhledem k výše zmíněnému a při zohlednění mých zkušeností s úrovní 

bakalářských prací navrhuji známku velmi dobře.
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