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Předk]ádaní bakalrířská práce věnovaná ploble|natice '.cosplay fandomu',, cháparrého

v riímci konceptu Hemyho Jelkinse jako fenomén fanouškovské paťtícípač i kultury

(autolem zvolený překlad mimochodem působí daleko vhodrrěji než v domácím kontextu

občas poÚžívaný sociflněvědní ka|k ..paÍticipatomí kultud') se r,yznačuje velice solidním

teoretickým ziíkladem' neb]ívalou metodologickou prcmyšleností, přiměřenou ambiciózností

badatelského úkolu a ýzkumných otlízek, a především pečlivě Fovede!1ým a dusledně

zpEcovaným etnoglafickým r1fukumem. Práce rykazuje důkladnou etnografickou citlivost'

která je paanáv první řadě v dovedném \rýběru detailů, plecizním kódování a abstakci

dokumentovaných eÍnoglafických dat, schopnosti komparace a abslřakce'

arralytickémuvažovríní v šilším histolickém a kultumim kontextu, a v neposlední řadě snaze o

nalezení univeřzálněji platných závěru'

Práci jako celek je možné poýaŽoyaÍ za velice zajímavý příspěvek k domáoím

kva]itatiwlě laděným ýzkumům populrímí kultury, respektive ..volnočasových aktivit',

sociálních skupinakti\arě pracujícich s popkultumími ..textl, s akcentem na kultumí a sociální

Iozměř tohoto zacházení.Svojí celkovou kvďitou práce vysoko vyčnívá nad pruměr

standaldně předkládaných bakalářslcých pÍací. příčemž v některých aspektech se blíží

ambicím některych prací diplomových' Podle mého mínění patří navíc k nejlepším

bakalářsk}tm pracím zabývajícícb se široce delinovanými subkultumími tendeÍcemi v

současné české společnosti, Lteré by]y v posledních letech předloŽeny k obhajobě na FHS

UK. MoŽná jde v tomto kontextu dokonce o práci vůbec nejlepší.
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v centru pozomosti textu stojí elno$aficky uchopená problematika ..cosplay fandomu''

se zohledněním jeho historického a kultumího kontextq všecbny hlavní části pláce, tedy

teoletické ukotvení, metodologie, a etnografie, jsou provedeny s nebývalou a výjimečnou

pečlivostí' obzvláště oceňuji precizrrí vymezení zríkladních pojmů, se kteqými text placuje

(cospltty' olal, , íandom, paťticipdční kultura, subkultura, subkultuřní fupiúl, apod.): pto

mne osobně bylo například zajímavé sezniímoní s faktem' že ispirační zdroje cosplay, s

obecném mediálním diskurzu spojovaném {Ífuadně s japonskou populámí kulturou, jsou

založÉny _ alespoň dle oficiální historie (nebo myologie?) této ..komunity,' _ na rcÍlexi

obliby kostýmů euoamerických fanouškri science fictioq potenciální palalelu zde moá1á do

jisté miry pŤedstar'uje i subžárr monn.ter řnoýies/Kaiju). UIčité zamyšlení si možná zas|ouží

autorova definice fáldomu; za1íma|o by mne. odkud svoji konceptuďizaci převzal, jak by

tento fenomén definoval podrobněji, a zda jej povaŽuje za rmiverzálně použitelný teťmín k

popisu subl.ulturních tendencí soudobé společnosti spjatých s paÍicipací na populární kultuře

(z raných 90. 1et si pamatuji, v aktérské či emické rcvině, na existenc| Fandomu jeďiÍ|ého. ato

fanoušků fantastické literatury)' Autolova pláce s teoretickou liteřatuřou je na velíce vysoké

urovni; k některým jejím konceptům se dokonce rryjadřuje i kritioky (a zasvěceně)' Podobně

pečIivá je i prczentace širšího histoťického a kultumího konÍextu, kte{ý' bť důležilý, u

mnoha etnogfaficky |aděných bakďrířských prací absentuje nebo je l1irazně

marginalizován.Historický a kulturní kontext fenoménu je představen jak globálně, tak v

rrámci České repub|iky, a to s nebývďou dťdadností. v připadě histo ckého kontextu autol

vychIízel pŤedevším z internetových zdrojů a s rozhovorů se současnjmi aktréry ctlsple,y' Y
případě v}užití archiurího qÍzkumu či rozhovorů s větším množsMm informátoÍu by se

možná ukázalo, Že fantasy a sci-fi cospla;"ve specifické zrirodečné podobě existovaljiž dříve

než na konci devadesátých let (str. 1lposuzovalé práce - fenoméÍ tzv. ..scitistických plesů'' a

kostýmovaných soutěží na scifistických conech podle mého minění existoval již v druhé

polovině osmdesátych let viz např. fotografická kniha (meny 0 |Ptaha 2013' s' 136-159] s

textem sci-f o československém fandomu od Ivana Adamoviče). opatmější bychasibyl i s

tvrzením že',...obrazová data (...) nejsou dohletlate]ná...,, (str. 11 posuzované práce)

možná totiž dohledatelná jsou, například v soukomých archivech' mimo mělkou, elěmémí a

nespolehlivou historickou ..paměť' intemefu, kte4í. dnes často představuje z.ik|adÍí z&oj

historických dat u většiny absolventských přací (toto ale není případ posuzované pníce).
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Dalšími z mnoha pozitiv práce je například \,nímálí zkoumaného fenoménu v širším

společenském kontextu (od váahů mezi jednodivými cosplayery a jejich t:frnů, pies

pa1tnelské a především rodinné vzlahy cosplayerů až k jejich interakcím s majolitní

společnosti), včetně diachronního zaúyšlení se nad jeho budoucím vývojem, a především

precizrě strukturovaná kapitola věnovaná metodologii, na které je znát nejen značn.í erudice

odrážející výramé pedagogické zkušenosti vedoucího práce' ale i schopnost au1ora její

dovedné aplikace rra výzkunný telén' Metodologická kapitola, definující Úzkumný problém,

wýzkumné otr1zky, Úzkunrnou stategii' techniky sběru dat, výzkumný vzorek, a analýz:u dat

je,jakje u vedoucího pláce ostatně dobl:fon zlrykem, zcela bezchybná; v kombinacj s precia1ě

prcvedenou etnogafií dodává práci nebývalou kvalitu, spočívající především v citlivém
..ponoření se', do terénu (zde oceňuji především fakt. že autor v duchu světové etno$afické

tÍadice zkoumal teén" ve kterem není Drimámě iftsiderc _ skltečnost v domácí ..insiderské''

etnogÍafické tadici naprosto qÍjimečná. Dfiivá většina domácích absolventských prací

věnuiících se subkultumím tendencím' včetně řady prací diseríačních' ktelé jsem měl možnost

shlédíout, se totiž věnuje etnoglafii pÍostředí, které autor velice dobře zná), pečlivém

informování čtefuíře o průběhu výzl:umu (precizní data o tom, jak probíhalo pozorováni a

roáovoly, totiž u mnoha slovnatelných prací chybějí, stejně jako údaje o odmítnutí

zveřejnění dat některými informátory), dovedně popsanrí analýze dat (u většiny plací opět

naplostá výjimka!) a značné pozomosti věnované etické stránce výzkumu. Urěité za*ihíní

bych možná pocítil u označování použitého pŤístupu k terénu za ..zúčastněné pozorování,' (s.

18 moŽná šlo spíše o pozoroýání syste 1í|lické ěi přímé; antoÍ, a|espoň dle textu pláce. totiž

zřejmě výazněji nepaÍicipoval na cosplay aktivilrích), rclati\.ně nízkého počtu infomátoru

(zvláště když má pláce poměmě ambiciózni název za}rnujici celou ČR, ale ve ýsledku
anatyzuje jen část pražské a středočeské ..komuniý,), jedné jediné navštívené cosplay akce

(přitom se jich koú jen v Praze oěkolik do roka) a uÍči1é synclťonicity výzkumu (u

etnoglafie ovšem předpokládané a očekávatelnó). Výše zmíněné skutečnosti nelze ovšem

chápatjako nedostatky; prrícejako celekje bez jakýcbkoli pochyb nesmímě přecizni.

Samotná etnografie, která tvoří ziklad práce' podává velice plastický obráZek (části)

soudobého cosplay Íaldomtt v Ceské republice. Etnografie je nastavena! plovedena a

především zhodnocena naprosto prolěsioniíhím zptisobem, $ovnatelným s pmcí zkušeného

etno$ďa, a stojí tak dokumentačně, analýicky i inlerpretačně vysoko nad úro1Ťtí vě1šiny
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tematicky příbuzných prací, které jsem měl v poslední době možnost oponovat (včetně

někteých prací disertačních!)' Jďo celek jepoďe mého mínění příkladem toho' jak by

antopologicky laděná kvalitativní práce, včetně citlivého ponoření se pod ..povrch,.

sebepT€zenlace infoImátoú a anal}.tické postilrnutí fungování ..komtmity.' (napřík1ad co se

qýče zachycení stategie rýběru kostýmů, výraaým genderovým aspektům ovlivňujícím

rnnoho úrc.l'rÍ fungování .komlmitl, jako celku, v1inr věku, rodiny a ..oonů'' rra Ťozvíjení

tohoto ..hobby''. či spíše deklalatomí roli ..rolep1ayování'' v opozici vůči komunitou

významněji hodnocenému aspektu, a to kvalitním kostýmúm), anal1ticky dovedného

..přeskakování', mezi etickou a emickou rovinou, skvělé deskÍipce vnitřní dyIamiky

zkoumaného terénu (včetně intemí definice normativrrí1o a deviantního chování a

prezentace), citlivosti vůči kultumím specifikům a nepsan;Írn pravidlům komunity, zachycení

kultumích ..Újimek potvřzujících pravidlo',. a především dovednosti abslťahování ze

získaných dat, měla v1padat. Zvlášlě pečlivě provedenrí je tdangulace dat, především

ověřovlíní údajů získaných z rozbovorů pomocí pozorování. a jejich vzájemná

konílontace.Etnoglafická část práce představuje podle mého mínění esenci toho, co činí

etnografii etnografií, a ruízomě ukazuje výhody tohoto přístupu při zkouřnání aktuální socíální

Íeality.

Současná pražskrVstředočeská cosplay ..komunitď' jako specifický a dynamický

sebereprodukující Še sociokultumí plostol zasazený do širšího historického a kultumího

kontexlu, v mnohém podobný i odlišný od příbuzných Fostoru současné globální civilizace'

inovativně vývlířeiící svébytné sociáhí struktwy, je v pláci vylíčena dostatečně plasticky na

to. aby mohla bý pova:žovrina zd ýice Íež solidní příspěvek k etnoglafii současÍých

kolektivnich identit.

K celku vfiimečně kvalitní pláce je možné vznést porrze jednu jedinou' svou povahou

spíše malgin.íni \ýku' kteíá ale její celkovou hodnotu v žiídném případě nesniŽuje. Je spíše

výrazem nu1nosli zaujmout plo rcli oponenta vhodný kritický postoi: jedná se (ďespoň v

pňpadě verze práce, kterou jsem obdrŽel k posouzení) o absenci fotografické přílohy

dokládaiící vizurílní podobu jednotl|ýých cospldy kostymů. obrázky jednotliuých manga a

anime postav slouících jako inspirace pro ..cosp1ayování', umístěné v textu (b)ť dovedně

vždy na místě, kd€ se o nich podrobněji hovoří) jsou v tomto případě jen slabou nráhražkou.

Prríci jako cellrr by podle mého miněni prospělo, kdyby byl tento ilustrační materi.íl, výrazně
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usnadňující porozumění specifick]frn fenomélům diskutovaným v textu, zastoupen a|espoň

několika vybranými přík]ady, napřídad těmi zniňovanými v ukazkách z provedených

polostuktuovaných rozhovorů (součristí Příloh mohla bÍ možná i osnova

polostulturovaného rozhovolu' popřípadě delší rrkízky z nich)' Podobně cenné by bylo i
představení toho, jak je v dané ..komunitě'' vlastně perfomoviín ..Ío1eplaying'' 

a jaká aktivita

je tímto názvem vlastně označována; osobně si z prov€dené etnografie ne zcela jasně

představím, jak vlastně probíhá a jak se liší napřík]ad od ..Ioleplayingď, v rlímci LARP,

stolních či elektronických RPG her, či příbuzných dramatických aktivit.

Z formrílního hlediska je práce lýbomá; až na tři výjimky v ní zcela absentují jakékoli

nedostatky co se citačního úzu apod. qýče, natož pak překlepy či $amatické Íebo stylistické

prohiešky. K jejím pozitivům patří i velice qtříbený styl a práce sjazykem; skutečnost u

bakalriřských prací posledních let takřka nevídaná.

Závěrem je možné konstatovat' že práce i přes v'ýše zmíněné drobné výtky, m íněné

ovšem zcela pozitivně, jako pobídla k potenciální další badatelské pláci na tomto po]j

předsta\''uie cenný přínos plo domáoí bádání na poli analýz jak populámí kultuťy,

taksubkultumích tende[cí současné české společnosti.

Práce.ie ve svém obecném tématu ajeho zpracování na \Tsoké úro.vni, vykazujc značný

badatelský potenciál a výstup z návazného lízkumu pokračujícího v bádriní nad touto

problematikou by moh| bý jistě vítaným p ub lí kot,atjm přispévkem k nepochybné

zajímavému a aktuálnímu tématu.

Z tohoto důvodu si dovoluji vyslovit hodnocení směi1rjící k dostatečnému naplnění

požadavků kladených na práce tohoto typu a na tomto základě jeji cloporučení k obhajobě ýe

strivaiící podobě s nawhovalott m:ámkou výborně.

Y Ptaze dne2,zétří 2014

Úsrnv rrNolocIl

Ústav etnologie

Filozofická fakulta

UniveŽita Kallova v Praze

cEletná 20.116 42 Praha 1
telt 227 6!b 6?2, e-nail: ethno@ff.cuni.cz

Janeček, Ph.D.


