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Jindřich Pospíšek se ve své bakalářské práci věnuje v našem prostředí relativně novému 

fenoménu cosplaye, tedy zosobňování postav specifických oblastí populární kultury, zejména 

japonských komiksů manga a seriálů anime. Za cíl si klade popis tohoto fenoménu v českém 

prostředí s ohledem zejména na významy přikládané mu jeho aktéry, utváření hierarchií a formy 

budování subkulturního kapitálu (s. 13). Práce je založená na etnografickém výzkumu 

realizovaném kombinací polostrukturovaných interview, analýzy dokumentů (zejména 

komunitních stránek sítě Facebook) a zúčastněného pozorování. Práce je strukturována do tří 

částí, teoretického ukotvení (s. 3-12), metodologie výzkumu (s. 13-19) a výsledků výzkumu (s. 

20-52), doplněných o úvod, závěr a seznam použité literatury. 

Teoretická část slouží autorovi v prvé řadě k vymezení stěžejních konceptů (cosplay, 

fandom, participační kultura) a nastínění historie cosplaye ve světě a následně i v českém 

prostředí. Pracuje přitom adekvátně s relevantní literaturou, ačkoliv některá tvrzení by bylo 

vhodné doplnit o odkazy na zdroj (např. Hebdigovo nahlížení subkultury na s. 7). Z hlediska 

samotné práce je nejpřínosnější autorovo pojednání souvislostí mezi subkulturou a fandomem (s. 

7-8), v němž vymezuje fandom vůči subkultuře a zároveň ukazuje relevanci aplikace pojmu 

subkulturní kapitál na fandom. Ačkoliv v teoretické části autor věnuje významnou část vymezení 

stěžejních pojmů a explicitně zdůrazňuje, že fandom není subkultura (s. 7), v rámci prezentace 

výsledků výzkumu není terminologicky zcela důsledný a fandom často zaměňuje za pojmy 

komunita, výjimečně i subkultura. (např. s. 49, „V komunitě bývá (…) členy subkultury…“). 

Jelikož pojem komunita nikde explicitně nedefinuje, dopouští se tak běžného nešvaru užívání 

aktérského pojmu (jelikož aktéři o sobě běžně hovoří jako o komunitě) jako pojmu analytického. 

Ačkoliv výsledky práce to nijak zásadně neznepřehledňuje, přeci jen by autor měl být schopen 

rozlišovat mezi analytickým (etickým) a aktérským (emickým) užitím pojmu.  

 Metodologicky se autorovi práci podařilo zvládnout dobře a prezentovaný popis 

metodologických postupů nepostrádá žádné významné informace. Ocenil bych sice větší 

reflexivitu jednotlivých metodologických kroků, ale i takto je metodologie výzkumu zpracována 

adekvátně. Ocenění hodný je pak především důraz, který autor klade na transparentnost 

výzkumného procesu a jeho etický průběh, jak je patrné na příkladu odstoupení dvou informátorů 

z výzkumu, s nímž se autor vyrovnal eticky jednoznačně správně (s. 18-19). Ani metodologické 

části se však nevyhnula jistá autorova nedůslednost zmiňovaná již v případě užívání 

terminologie, která se projevuje v deklaraci cílů výzkumu. Vzhledem k relevantním a jasně 

formulovaným výzkumným otázkám (s. 13) si totiž jinak nedovedu vysvětlit autorovo tvrzení, že 

„[c]ílem této práce je společenskovědní výzkum fenoménu cosplay…“ (s. 1). Jinak bych se totiž 

musel domnívat, že autor nerozlišuje mezi cílem (porozumění zkoumanému fenoménu) a 

prostředky k jeho dosažení (metodologickými postupy), což celá kapitola o metodologii 

jednoznačně vyvrací. 

Výsledky vlastního empirického výzkumu jsou prezentované ve 3. kapitole. Autor v ní 

podává systematický popis zkoumaného fenoménu členěný logicky do několika podkapitol. 

Postupně se věnuje otázkám struktury fandomu, formám interakce, vztahu s majoritou, faktorů 

ovlivňujících výběr cosplaye a další tvorbě související s cosplayem. Ačkoliv struktura výkladu 

může vypadat nahodile, je výsledkem pečlivé rozvahy a gradace výkladu s ohledem na 

posloupnost prezentovaných zjištění. Své vlastní závěry přitom autor důsledně dokládá 

výpověďmi informátorů či úryvky citovaných dokumentů. V závěru (s. 54-58) pak svá zjištění 



vztahuje k teoretické literatuře a formuluje odpovědi na výzkumné otázky. Ve většině případů se 

mu to úspěšně daří, snad jen s výjimkou diskuse s Brownem (s. 55), kde dochází k jistému 

neporozumění v důsledku záměny emické a etické perspektivy. Jistě by bylo možné závěry 

interpretačně rozvinout, např. s využitím konceptu tělesného kapitálu Loic Wacquanta, ale na 

úrovni bakalářské práce je práce interpretačně dostačující.  

 Po formální stránce působí práce uceleně, text doprovází vyobrazení postav z manga či 

anime zmiňovaných informátory, které text nejen oživují, ale jednoznačně pomáhají porozumění. 

Škoda, že autor text s vyobrazeními nepropojil explicitněji, tedy přímými odkazy a že nezařadil 

kromě vyobrazení komiksových postav také fotografie cosplayů. Vzhledem k tomu, že jsou 

vyobrazení uvedená v textu, by přehlednosti pomohlo také doplnit seznam vyobrazení. To jsou 

však spíše návrhy než nedostatky. Těmi jsou až překlepy a gramatické chyby, které se textu 

nevyhnuly v relativně velké míře. Dalším formálním nedostatkem jsou některé chyby 

v bibliografii. Nejenže by bibliografický údaj každého titulu by měl končit tečkou, ale dále např. 

absentuje internetový odkaz práce D. McQuaila či u práce J.R.Taylor chybí uvedeno, že se jedná 

o bakalářskou práci. Podobně není vhodné odkazovat na obsah univerzitního kurzu, a když už, 

měl by být zdroj v nějaké podobě fixován (např. video nahrávka přednášky, apod.) Ani tyto 

nedostatky však nejsou nijak zásadní. 

Celkově se domnívám, že práce je svým obsahem jednoznačně přínosem na poli výzkumů 

populární kultury a subkulturních studií a přináší některá zajímavá zjištění. Doporučuji ji proto 

k obhajobě a na základě výše zmíněných skutečností navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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