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Michaela Buzínová, Obraz muže gentlemana pohledem žen dvou generací.  Bakalářská 
práce, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Praha 2016,  51 stran 
textu + Přílohy ( s. 52-72). 
 
 
 
          Autorka zvolila v současné době spíše opomíjenou problematiku společenského 
chování, v daném případě s konkrétním zaměřením na obraz muže gentlemana tak, jak ho 
reflektují dvě generačně odlišné zástupkyně ženské části současné české populace. K dosažení 
nastíněného cíle využila Michaela Buzínová kvalitativní výzkumnou strategii. Jako základní 
cíl si vytýčila „ukázat na příkladu výzkumného vzorku žen dvou odlišných generačních 
skupin, jak vypadá obraz muže gentlemana, případně zda a jak se takový obraz generačně 
liší“. 
 
          Bakalářská esej je strukturována do dvou bloků, respektive vedle úvodu a závěru do 
čtyř kapitol. V prvním bloku se autorka nejprve soustředila na společenské chování (kapitola 
první – s. 3-7) od  jeho obecné charakteristiky a vývoje až po osvojování pravidel 
společenského chování a pojmy slušnost, zdvořilost, etiketa a diplomacie a termín netiketa. 
Následně se pak v tomto bloku Michaela Buzínová zaměřila na pojetí muže gentlemana 
(kapitola druhá – s. 8-14) , a to jak z pohledu obecných způsobů chování muže gentlemana, 
tak i z rozličných dílčích charakteristik, ve kterých se chování muže gentlemana projevuje 
(první dojem, konverzace, řeč těla, chování k ženám, vzhled, dopravní situace, moderní 
technologie, společenské události a stolování). 
 
          Ve druhém bloku (kapitola třetí – s. 15-19) nejprve autorka  vymezila a zdůvodnila 
výběr své výzkumné strategie, popsala techniku sběru dat a způsob výběru výzkumného 
vzorku, charakterizovala soubor informátorek a nastínila způsob vyhodnocování a 
interpretace  výzkumem shromážděných dat. Stěžejní pasáž bakalářské eseje Michaely 
Buzínové  pak představuje následující část tohoto bloku, kde je  představena provedená 
analýza dat (kapitola čtvrtá – s. 20-46). Zde se autorka pohybovala ve dvou tematických 
rovinách, kdy nejprve sledovala společenské chování z pohledu informátorek, a to jeho 
charakteristiku, zdroje informací, hodnocení pravidel společenského chování i jejich význam. 
Následně pak nastínila z různých úhlů  obraz muže gentlemana z pohledu informátorek 
(základní charakteristika gentlemana, jeho chování k ženám,  správné užívání moderních 
technologií, otázky účelového gentlemanství,  gentlemanství ve společnosti a vazba 
gentlemanství a vzhledu). 
 
          V závěrečném shrnutí pak podala Michaela Buzínová přehledně výsledky, ke kterým na 
základě provedené analýzy terénním výzkumem získaných dat dospěla. Nedílnou součást 
bakalářské eseje představuje seznam použité literatury a také čtyři přílohy (1. Výběr z otázek 
kladených informátorkách, 2. Ukázka rozhovoru, 3. Ukázka seznamu kódů a 4. Stručné 
srovnání příruček pravidel společenského chování). 
 
          Michaela Buzínová při koncipování práce, stejně jako při sběru dat a jejich zpracování 
prokázala na jedné straně velkou míru samostatnosti, na druhé straně průběžně velmi dobře 
spolupracovala. Rovněž si naplánovala  realistický časový harmonogram a ten se jí podařilo 



naplnit. Měla tedy i dostatečný prostor pro závěrečné kompletování celého textu. Všechny 
tyto okolnosti se projevily na celkovém výsledku. Předkládaná bakalářská esej má logickou 
strukturu s jasně v úvodu vytýčeným cílem práce. Zvolená kvalitativní strategie výzkumu 
odpovídá tématickému zaměření. Výzkumný vzorek je dostatečný, kriteria výběru jsou 
podložena. Chybí pouze lokální charakteristika městského prostředí, kde informátorky žijí. 
Formální stránka textu je -až na drobnosti-  na slušné úrovni. Autorčina práce v terénu byla 
velmi úspěšná, podařilo se jí získat dostatečné množství dat potřebných k řešení stanoveného 
úkolu. Michaela Buzínová také potvrdila, že dovede s těmito daty odpovídajícím způsobem 
pracovat a formulovat na těchto datech založené výsledky. 
 
          Závěrem mohu konstatovat, že předložená bakalářská esej Michaely Buzínové jako 
celek odpovídá požadavkům, které jsou na tento typ závěrečných studentských prací kladeny 
a doporučuji ji proto k obhajovacímu řízení. Navrhuji podle průběhu obhajoby hodnocení na 
pomezí velmi dobře až výborně. 
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