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Barbora Bláhová: Internet v rukou dívek trpících poruchou příjmu potravy

Autorka se potenciálně zabývá velmi podstatnou problematikou vlivu nových médií 

na proměny modu lidské existence, což činí v rámci konkrétního příkladu. Otevírají 

se zde zásadní široké otázky, které mohou zůstat pochopitelně pouze naznačeny. 

Jde třeba o téma, co v souvislosti s digitalizací znamená pojem „svět“, jakou roli hraje 

vlastní tělo, jakou roli hraje v komunikaci obraz atd. 

Ke zjištěním autorky o propojení mezi danými zdravotními problémy a mediálním 

„průmyslem“ nemám moc co dodat. Její využití teoretické literatury i strukturování 

výzkumu považuji za korektní a vypovídající. Nicméně i u bakalářské práce jasně 

zacílené na jednotlivý výzkumný problém by možná nebylo od věci alespoň stručně 

vřadit daný fenomén do kontextu současného „epistémé“ (které třeba sociolog 

Bauman označuje za „tekutou modernitu“, ale na pojmenování nezáleží). Autorka na 

základě literatury a výzkumu dospívá k provizornímu zjištění, že tematizované 

zdravotní problémy se do značné míry odvíjejí od tlaku sociálně-kulturního diskurzu, 

kterému říkáme „móda“. Co to ale vlastně vysvětluje? Jedná se o něco 

samozřejmého, jednoduše pochopitelného? Termín móda, odvozený od latinského 

modus, tedy způsob respektive míra, měřítko, se začal intenzivně využívat v období 

přelomu mezi novověkem a modernitou a záhy se jeho význam rozštěpil do dvou 

zcela neslučitelných linií: na jedné straně má jít o něco bezprecedentního – ať už ve 

smyslu novinky nebo ve smyslu individuální nezaměnitelnosti; na druhé straně však 

už sama etymologie slova ukazuje, že se musí jednat o fenomén měřitelný, o normu, 

typ, zákon, který stanovuje „normalitu“. Tato neslučitelnost „bezprecedentního“, tedy 

něčeho, co ještě nikdy nemohlo být „normální“ a přesně měřitelné „normality“ vytváří 

vnitřní trhlinu, propast v konceptu módy. Balancování jednotlivců nad touto trhlinou 

způsobuje závrať úzkosti, nejistoty, strachu (může jít pochopitelně i o módu 



politickou, právní atd.). Pro boj s nejistotou se modernímu člověku čím dál 

intenzivněji v návaznosti na rozvoj médií nabízí hlavně jeden prostředek – opět

móda: tedy nekonečná snaha strefit se do normy (a tím se vlastně chránit), která 

sebe samu prezentuje jako všechno jiné, jen ne jako normu či disciplinaci.

Ještě pár slov konkrétněji k tématu práce. Jde ve snaze přiblížit své tělo mediálním 

předobrazům opravdu o touhu po dosažení ideálu krásy? Neslouží tělesné proporce 

(již tradičně) i jako mimikry, maska, jako modus splynutí se skupinou, tedy jakési 

zneviditelnění? Kdysi jsem v této souvislosti zaslechl, že využívání vychrtlých 

modelek má za cíl zvýraznit danou komoditu, od níž by „ženštější“ protagonistky 

mohly odvádět pozornost. Modelky prý vlastně nemají být vidět (kdybych chtěl být 

rádoby vtipný, řekl bych, že je jim podsouvána role kráčejícího věšáku). Další 

problém se naskýtá z hlediska historického – jakou roli hrály třeba korzety v 19. 

století? Jakou roli hrály empírové šaty zdůrazňující vertikální linearitu? Co se stalo 

s modelovou figurou v šedesátých letech 20. století v souvislosti s náladou revolty? 

Tyto otázky teď nemají být zodpovězeny, pouze načrtávají souvislosti. Proč se 

proklamovaný hédonismus dneška ve skutečnosti zvrací ve svůj opak –

hypertrofovanou sebekontrolu (nejen v oblasti těla)? 

Bakalářskou práci považuji za kvalitní, inspirativní a dobře napsanou. Doporučuji ji 

k přijetí a navrhuji hodnocení 1-2. 
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