
Posudek

Buzínová, Michaela: Obraz muže gentlemana pohledem žen dvou generací.  Bakalářská
práce, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Praha 2016, 72 s. 

(včetně příloh). 

Michaela Buzínová si vytkla cíl identifikovat a vzájemně srovnat představy o dokonalém 
muži u dvou vzájemně generačně vzdálených skupin českých žen: žen z generace prarodičů a 
generace vnuček. Dokonalého muže pak autorka symbolicky nazvala „gentlemanem“. Záměr 
zajímavý, přínosný a plně akceptovatelný. 

Práci autorka rozvrhla do tří výkladových oddílů. Teoretická část přináší výklad o 
pojmech vztahujících se ke společenskému chování a výklad o společenském chování jako 
normě, která se v průběhu vývoje společnosti proměňuje (v obecném smyslu i se zaměřením 
na muže). Metodická část seznamuje jednak s koncepcí terénního výzkumu a jeho průběhem,
jednak se způsobem vyhodnocování získaných dat. Část empirická pak obsahuje logicky 
uspořádané výsledky vlastní analýzy dat. Právě tato třetí část tvoří podstatu předložené práce. 
Je psána s úsilím o postižení širokého spektra projevů, v nichž dotázané ženy hledají ideálního 
muže, a se snahou o komparaci představ dvou skupin žen, které dělí zhruba padesátiletý 
věkový rozdíl.

Základní záměr, na němž je vybudována předložená práce, se zdařil. Tuto skutečnost 
nutno zdůraznit ihned na začátku hodnocení. Michaela Buzínová prokázala, že ženy z obou 
věkových skupin obraz muže „gentlemana“ budují především na projevech společenské 
etikety. Dokázala, že pojem „gentleman“ zužují na pravidla chování a odívání v určitých 
společenských situacích a téměř z něj vypouštějí osobnostní rysy mužů. Výsledek zajímavý 
již ve své podstatě a překvapivý zejména s ohledem na ženy z generace prarodičů (a jejich 
vzdělanostní úroveň).

Při výběru obou skupin respondentek autorka práce šťastně zvolila ženy jedné úrovně 
dosaženého vzdělání a velice blízkého stáří: vysokoškolské studentky ve věku 22 až 23 let a 
ženy s vysokoškolským vzděláním ve věku 76 až 79 let. Vytvořila a srovnávala tedy dvě 
homogenní skupiny a navíc skupiny z hlediska sociálního statusu analogické. Tím zvýšila 
hodnotu své komparace. Současně ovšem platnost svých závěrů vymezila sociálně. Každá 
sociální vrstva (skupina) určité společnosti si v rámci obecnějších zvyklostí a pravidel vytváří 
své normy chování, svou etiketu, své morální postoje, tedy z pozice žen i svou představu 
dokonalého muže. Tak tomu bylo i v české společnosti druhé poloviny 20. století. 

Přínosem práce je konfrontace představ dotázaných žen o dokonalém muži s jejich 
osobní zkušeností ze současné reality české společnosti; konfrontace formulovaná samotnými 
ženami. Vystavuje zrcadlo mužům. Především však ukazuje limity tolerance žen k 
přestupkům a k odchylkám od ideálu. Dokládá, že ani míra této tolerance se neřídí normou.
S ohledem na skupinu mladých žen pak nutno zmínit i zaznamenaný rozsah požadavků, které 
na „gentlemana“ kladou (včetně domácích prací, manuální zručnosti ad.). Stanoviska této 
generační skupiny naznačují, že samotný pojem „gentleman“ nemá přesný obrys a je 
obsazován libovolně. Na tuto skutečnost autorka upozornila a byla si jí vědoma. Jako 
sjednocující charakteristiku pojmu „gentlemana“, zaznamenanou ve výpovědích obou skupin
žen, pak označila dodržování pravidel společenského chování, image (včetně oděvní 



adjustace) a úctu k ženě. Naproti tomu kulturní rozhled a hodnotové orientace v této 
charakteristice téměř absentovaly.   

Překvapivý, alespoň z mého hlediska, je závěr, že se představy dokonalého muže u 
obou generačně vzdálených skupin žen příliš neliší. Rozdíly autorka bezesporu hledala, jak 
dokládá i jí stanovený mezník změny společenského chování v české společnosti, který klade 
k roku 1989.

Kladem práce je také velice dobře formulovaný přehledný závěr. Svědčí o schopnosti 
syntetického pohledu autorky.  

Určité rezervy spatřuji ve vstupních kapitolách práce. Nesou stopy značného 
zjednodušení (zejména výklad o vývoji společenského chování a úvahy o pojmu gentleman).
Upozorňuji také na určitá nedopatření v citacích v poznámkách; ta se v soupise literatury
ovšem již neobjevila.

Na rozpravu při obhajobě navrhuji otázku etického rozměru v obraze dokonalého 
muže, kresleného vysokoškolsky vzdělanými ženami obou generačních skupin. Můžeme se 
tázat, proč v tomto obraze chybí odkazy na morálku, její normy, závazek určitého typu 
chování v mezilidských vztazích (i těch, které nejsou transparentně viditelné), závazek 
nepřekročení zákonů právních a mravních, vedle dalších. Je to výsledek skutečnosti, že 
dotázané ženy tento rozměr u mužů nepovažují za podstatný, nebo skutečnosti, že 
„gentlemanství“ ztotožňují s formální etiketou, či ve skutečnosti, že jejich ideál dokonalého 
muže je vybudován na utilitární představě, tedy na představě vlastního prospěchu? 

Předložená bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečných 
prací. Michaela Buzínová prokázala, že si dovede položit výzkumnou otázku, dovede 
shromáždit data k jejímu řešení, tato data utřídit, analyzovat a formulovat logické závěry. 
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji mezi výbornou a velmi dobrou. Výslednou známku 
váži na obhajobu.
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