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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 
 
Typ posudku: vedoucí práce 

Autor/ka práce: Lenka Polčová 

Název práce: : Móda a jej úloha v sociálnej konštrukcii genderových hraníc 
 
Vedoucí práce: PhDr. Hana Maříková, Ph.D. 

Oponent/tka:  

Navržené hodnocení: velmi dobře 
 
Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií. 
 
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována? 
 
Autorka jasně formuluje cíl své práce, základní výzkumnou otázku i k ní se vztahující dílčí 
podotázky. V práci se zajímá o to, nakolik současná móda (a s ní spojené různé styly oblékání) 
udržuje anebo naopak narušuje hranice genderu, kdy zjištěné závěry odráží zacílení bakalářské 
práce.  
Práce je logicky a přehledně strukturovaná. V teoretické části se studentka zabývá komplikovaným 
vztahem mezi módou a genderem, představuje zde relevantní koncepty konstrukce a dekonstrukce 
genderu, stejně jako dramaturgický přístup E. Goffmana, pomocí nichž vhodně uchopuje a 
teoreticky ukotvuje téma své práce. V této části práce studentka prokázala schopnost práce 
s odbornou literaturou, schopnost zorientovat se v teoretických přístupech a zformulovat 
východiska své práce.  
 
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
 
Autorka vychází z mnoha odborných zdrojů včetně široké škály zahraniční literatury korespondující 
s předmětem bakalářské práce. Odborné zdroje domácí i zahraniční provenience využívá dostatečně 
tvůrčím způsobem v teoretické i analytické části své práce. 
 
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?  
 
Autorka zvolila vhodně kombinaci polostrukturovaného rozhovoru, který ji umožnil základní vhled 
do uvažování informantů a informantek na dané téma, s obrazovým materiálem, jenž komentovali. 
Její výzkumný vzorek zahrnuje muže i ženy, osoby s heterosexuální i homosexuální orientací tak, 
aby studentka pokryla širší (možné) spektrum přístupů k formování či rozvolňování hranic genderu 
ve vazbě k módě (a oblékání). Za určitou slabinu této části práce je možné považovat ne vždy do 
hloubky jdoucí analýzu kvalitativních dat.  
 
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
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Autorka práce dospívá k mnoha dílčím zajímavým postřehům a zjištěním, které propojuje 
s doposud známými poznatky. Vede však málo dialog mezi těmito dvěma rovinami a neformuluje 
dostatečně výrazně hlavní / zásadní / nosné zjištění / poznatek v závěru své práce.   
 
 
5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
 
Autorka přejatá tvrzení a zjištění odlišuje pomocí odkazového aparátu od svých vlastních.  
 
 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
 
Po formální stránce vykazuje práce drobné nedostatky – viz velká písmena tam, kde nemají být jako 
např. Muži vs. Ženy (s. 13), 1.2.1 Esencializmus vs. Konštruktivizmus (s. 26) apod. Objevují se 
občas rovněž chyby v interpunkci. Za určitý nedostatek považuji rovněž to, že díla zahraničních 
autorek v seznamu literatury uvádí studentka s koncovou –ová – viz např. ARNOLDOVÁ, Rebecca. 
Fashion, desire, and anxiety: image and morality in the twentieth century. London: I.B. Tauris, 2001. 
ISBN 18-606-4555-0 apod. Dílo však nebylo vydáno s touto počeštělou podobou příjmení. Viz i další 
případy v tomto seznamu.  
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
 
----- 
 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
 
Nakolik podle ní pojetí „genderovanosti“ či „degenderovanosti“ módy v případě jí zkoumaného 
vzorku koresponduje s určitým utvářením identity jedince, s vlastním sebepojetím?  
 
 
 
Celkové hodnocení práce: Práce rozhodně naplňuje standard bakalářské práce. Vzhledem k výše 
uvedeným nedostatkům navrhuji známku: velmi dobře. 
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