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Bakalářská práce Sabiny Sarkisovové se věnuje problematice stigmatizace socioprofesní skupiny 

herců a hereček pornografických filmů a jejich strategií vyjednávání statusu mimo tuto 

socioprofesní skupinu. Její výsledky jsou založené na kvalitativním výzkumu realizovaném 

formou polostrukturovaných interview s deseti informátory, herci a herečkami pornografických 

filmů. 

Autorka si zvolila nelehké téma, které je i v rámci specializovaných studií pornografie 

téměř zcela opomíjené. Považuji za významné v tomto ohledu ocenit, že se nespokojila 

s analýzou lehce přístupných pornografických filmů či veřejného diskurzu týkajícího se 

pornografie, jak činí většina podobných studií na akademické úrovni, ale rozhodla se zaměřit na 

samotné aktéry. Využila přitom možnosti získat kontakty na potenciální informátory, z nichž se jí 

deset podařilo přesvědčit ke spolupráci, čímž získala unikátní data, jež mohla podrobit analýze. 

Po stránce metodologické autorka práci zvládla bez závažnějších nedostatků, ať již z 

hlediska samotné realizace výzkumu, tak jeho etiky. Autorka přitom přistupuje k výzkumu 

reflexivně se snahou o transparentnost celého výzkumného procesu. Explicitně si tak alespoň na 

deklaratorní úrovni uvědomuje svou situovanost a vymezuje svou výzkumnou pozici. Skutečnost, 

že s ní dále nepracuje v samotné analýze, je na bakalářské úrovni jednoznačně omluvitelná. 

Teoretické zakotvení práce autorka provedla ve dvou rovinách. První rovina se týkala 

pojetí pornografie v různých diskursech (genderovém, psychologickém, zájmových skupin), které 

by jí umožnilo nahlédnout potenciální zdroje stigmatizace. Autorka při vyhledávání teoretické 

literatury pracovala velmi samostatně a postupně se jí podařilo shromáždit dostatek vhodné 

(zejména anglofonní) literatury, která jí v rovině diskurzů poskytla teoretické zázemí. Unikly jí 

sice některé zajímavé studie explicitně se vztahující ke zkoumané problematice (např. DeCicco & 

Cowan, Attitudes toward pornography and the characteristics attributed to pornography actors. 

Sex roles 44, 2001), které by dále mohly prohloubit její teoretický vhled, ale celkově se jí 

podařilo zachytit pojetí pornografie v různých diskurzech úspěšně. Druhá rovina se týkala 

konceptualizace samotného stigmatu. Ačkoliv v ní autorka vycházela pouze z klasické práce 

Ervinga Goffmana, poskytla jí základní teoretický aparát pro další uvažování, což na bakalářské 

úrovni považuji za dostačující. 

Jádro celé práce, kapitolu věnovanou výsledkům empirického výzkumu, autorka rozdělila 

do dvou podkapitol. V první z nich prezentuje, jak její informátoři reflektují postoj dominantní 

společnosti k pornografii, v druhé se věnuje strategiím vyjednávání statusu 

pornoherce/pornoherečky se členy dominantní společnosti. Přitom si uvědomuje, že vyjednávání 

je interaktivní proces, který nikdy není pouze jednostranný, a proto se vedle deklarací strategií 

vyjednávání zaměřuje i aktérskou reflexi reakcí těch, s nimiž byl daný status vyjednáván. 

Na základě výpovědí svých informátorů tak vytváří základní typologii užívaných strategií 

vyjednávání ve vztahu k dominantní společnosti. Svá vlastní tvrzení přitom opírá o citace 

výpovědí jednotlivých informátorů. V rámci analýzy explicitně pracuje s Goffmanovou teorií 

stigmatizace, ovšem už ne s pojetími pornografie v různých diskursech, čímž tato část 

teoretického ukotvení, která nabízela porozumění potenciálním zdrojům stigmatizace, zůstává 

z velké části nevyužita. 



Výklad autorka strukturuje dle rolí, jež vůči sobě aktéři zastávají (např. vyjednávání 

s matkou, otcem, sourozenci, apod.), což se ukazuje jako nepříliš šťastné rozhodnutí. Výklad to 

totiž činí poněkud nepřehledným a text působí mnohem popisněji než ve skutečnosti je. 

Přehlednější by patrně bylo strukturovat výklad podle jednotlivých strategií vyjednávání, což by i 

lépe umožnilo postihnout rozdíly mezi jednotlivými typy strategií. 

Po formální stránce je práce zpracována bez zásadnějších nedostatků. Autorka vede 

pečlivě poznámkový a v textu spolehlivě odkazuje jak na použitou literaturu, tak na empirická 

data. Text je prost zásadních gramatických i stylistických pochybení. Některé věty jsou sice 

stylisticky kostrbatější, ale nikoliv do té míry, aby znemožňovaly pochopení zamýšleného 

sdělení. 

Celkově se domnívám, že práce splňuje požadavky kladené na absolventskou práci a 

přináší některá zajímavá zjištění. Doporučuji ji proto k obhajobě a na základě výše zmíněných 

skutečností navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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