
Posudek oponenta bakalářské práce

Lucie Houdková: Ženské webové magazíny očima čtenářek, se zaměřením na "Blesk 

pro ženy online"

Tato bakalářská práce je mi sympatická mimo jiné tím, jak relativizuje nejrůznější 

varianty stereotypního nazírání, které se vůči zkoumanému „materiálu“ mohou 

vztahovat. Autorka danou problematiku otevírá, aniž by v průběhu práce sklouzávala 

ke „stranickým“ soudům. Určitý okruh tázání není vytěsněn jednoznačným závěrem, 

ale zůstává přístupný diskusi. Daná problematika by se sice i při zachování 

otevřenosti dala strukturovat do větších nuancí, ale autorčino členění na části 

teoretické, analytické, interpretační pro účel bakalářské práce dostačuje. Cestu, 

kterou autorka prošla při formulování argumentů, okruhů dotazování, vnitřního 

dialogu iniciovaného teoretickou literaturou i rozhovory s respondentkami, lze při 

četbě práce dobře sledovat a nechat se přitom inspirovat k vlastnímu tázání. Vějíř 

různých, mnohdy i protichůdných teoretických koncepcí, který autorka rozevírá (co se 

týče třeba teorie médií, publika atd.), představuje při jejím porozumění daným 

souvislostem i rozporům vstupní předpoklad diskuse. 

Dílčí zjištění výzkumu nejsou asi zvlášť překvapivá, ale autorka provádí jejich reflexi 

a zasazuje je do teoretického rámce. 

Jakkoli to teď nelze lépe prokázat, domnívám se, že autorka ty nejpodstatnější rysy 

fenoménu „ženských médií“ vykresluje velmi přesvědčivě, a to mimo jiné s využitím 

metaforického výrazu „oáza klidu“ (což je zde zhruba řečeno generální „diskurz“ 

daného typu médií). Právě z pojetí tohoto stereotypu může vyplynout zásadnější 

zamyšlení, jemuž bakalářská práce klestí cestu. Metaforická formule „oázy klidu“, 

kterou se dnes působení a zacílení „ženských médií“ dá charakterizovat, naznačuje 

aluze na tradičně myšlenkové, kulturní či sociální kategorie jako třeba tzv. idyla, 

Arkádie, locus amoenus, Eden, hortus conclusus atd. Tyto kategorie nepředstavují 

banální či neměnný koncept. Je třeba sledovat jejich místo v „rétorice“, jejich vztahy 

s takovými kategoriemi, jako třeba ideální, vznešené, domov, smrt, život, krása apod. 

Naskýtají se tu souvislosti s otázkami estetiky, hermeneutiky, sémiotiky apod. 

Naznačuje se zde určitá stylová či emoční poloha, určitý typ diskurzu či rámování 

sdělení. Další rozbor daného typu „rámování“ by možná vedl k zajímavějším 

zjištěním, otevřel by kruciální otázku, jestli „ženská média“ opravdu anticipují 



primárně ženské publikum nebo jestli vymezení „stylové“ či „rétorické“ polohy 

sugeruje hlavně určité kvality, očekávání, možnosti využití téměř bez ohledu na 

gender publika. 

Např. pokud někdo cítí potřebu „uklidnění“ apod., sáhne možná do přihrádky „ženské 

médium“ (z vlastní zkušenosti mohu potvrdit). Když jindy cítí potřebu „adrenalinu“ 

apod., sáhne možná pro změnu do přihrádky „mužské médium“ a pokud se vyskytne 

potřeba „poznání“ apod., bude využita škatulka „seriozní médium“… 

Vzhledem k bohaté tradici využívání různých rétorických, stylových, diskursivních 

poloh v různých kontextech (už od starověku) by takové využití „nálepek“ bylo vcelku 

srozumitelné. Situace „genderově“ zabarvených médií se zřejmě dosti změnila cca 

od 60. let 20. století, kdy se rozběhla kritická reflexe genderových stereotypů atd.

Dnes už myslím neplatí jednoduchá rovnice: „ženský časopis“ = ženské publikum, 

„mužský časopis“ = mužské publikum apod. Genderová a jiná vymezení v záhlaví 

časopisů nespecifikují ani tak typ publika, jako spíše naznačují „rétorickou“ polohu 

(zábava, vážnost, racionalita, emoce, senzace…). 

Mužští čtenáři „oáz klidu“ se mnohdy ostýchají třeba při nákupu jejich tištěných 

variant a tvrdí pak (i sobě), že je pořizují třeba jen pro manželku (to taktéž znám 

z autopsie) a pak si „oázu klidu“ nenápadně půjčí, aby se mohli trochu vcítit do 

„idyly“, v jejímž „obrazu“ se vyskytovali tradičně pochopitelně i mužští protagonisté, 

v jejímž rámci mohou relaxovat asi účinněji než při pozorování infarktových 

sportovních zápasů apod. 

Další funkce daného masmediálního formátu to nevylučuje (třeba informativní), ale 

důraz na prožitkovou, citovou rovinu (jako třeba v „sentimentální“ próze J.J. 

Rousseaua či Diderota), kladenou jako komplementární kvalita jiných mediálních 

diskursivních poloh, představuje scelující funkci daného formátu, která v určitých 

situacích konvenuje nejrůznějším typům publika. 

Autorka bakalářské práce otevírá cestu obdobným interpretacím s větším dosahem 

přinejmenším pestrostí přístupů, které naznačuje a relativizací různých perspektiv (z 

nichž by ještě mohla zpochybnit také předpoklad, že „interaktivita“ je důsledkem 

digitalizace – viz třeba Habermasova „Strukturální přeměna veřejnosti“…). 

Bakalářskou práci považuji za přínosnou, sice trochu rozptýlenou, ale stále 

dostatečně přehlednou a vypovídající. Práci doporučuji k přijetí a navrhuji hodnocení 

2.
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