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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Typ posudku:   oponent 

Autor práce:  Věra Musilová 

Název práce:   Yaoi manga a slash fanfiction pohledem sociologie 

Vedoucí práce:  PhDr. Hana Maříková, Ph.D. 

Oponent:   Mgr. Michal Kotík 

Navržené hodnocení:  dobře – lepší hodnocení možné za předpokladu dobré obhajoby 

 

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? 

Cíl práce je poměrně vágně definován – představit dva fenomény, a to tzv. slash
1
 fanfiction a 

japonský komiks yaoi manga včetně příslušných fanouškovských komunit. Slash fanfiction a yaoi 

manga produkují a konzumuji hlavně ženy a podle některých autorů představují pornografii, určenou 

pro ženy.  

Tato problematika obecně není v české odborné literatuře příliš frekventované téma. Proto je orientace 

na tyto fenomény zvolena dobře, zvláště když autorka hodlala propojit své teoretické úvahy s vlastním 

empirickým výzkumem. Výzkumná otázka je představena až na str. 55 – autorce jde o motivace 

fanynek konzumovat slash a yaoi. Bohužel závěry výzkumu na tuto otázku příliš neodpovídají.  

Vlastní závěr práce je pak spíše pouhým shrnutím teoretické části (resumé) než aby do něj byly 

zjištění výzkumu vhodně zakomponovány. 

 Práce je vhodně strukturována. 

 

2. Opírá se autorka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

Ano, převážná část literatury je z pochopitelných důvodů (viz výše) v angličtině.  

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy? 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 Autorka provedla celkem pět polostrukturovaných rozhovorů se čtyřmi respondentkami a 

jedním respondentem. Scénář rozhovoru ani zkoumané tematické okruhy nejsou v práci uvedeny. 

Chybí také popis metod analýzy získaných dat. Se získanými daty se navíc pracuje pouze na popisné 

úrovni – slouží převážně jako ilustrace. Kapitola 4.3. Názory je doslova zmatená – skutečné výsledky 

práce s daty zde chybí. 

 

5. Jsou v práci tvrzení a zjištění autorky jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

Ano, v teoretické části autorka řádně odkazuje ke zdrojovým textům.  

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

Používání odkazového aparátu je na standardní úrovni. Jazyková úroveň je dostatečná bez 

větších stylistických a pravopisných prohřešků. Teoretická část práce je napsána čtivým jazykem.  

 

                                                 
1
 Jako fanfiction se označuje tvorba fanoušku – v případě slash fiction většinou fanynek, kteří na základě svého 

oblíbeného díla vytvářejí další příběhy, patřících do universa díla původního. 
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7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

  Kladem práce je její teoretická část, především pro velmi dobré představení teoretických 

konceptů a přístupů k problematice. Práci ale chybí řádné zakotvení do nějakého sociologického 

kontextu, autorka nejspíš řadí svoji práci do oblasti sociologie kultury. Zmiňuje ale i feministickou 

kritiku pornografie. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

Jak se do provedených rozhovorů promítla teoretická východiska práce a jakým způsobem byla 

prováděna analýzy získaných dat. Odrážejí se vůbec alespoň některá teoretické poznatky ve výsledcích 

provedeného výzkumu a jak? Čím přispěl provedený výzkum ke hlubšímu pochopení např. slash 

fanfiction (a fanfiction vůbec), kdybychom chtěli zůstat v kontextu sociologie kultury či k obohacení 

výše zmíněné feministické kritiky? 

  

Celkové hodnocení práce: 

     Bc. Věra Musilová ve své teoretické části dobře splnila požadavky na tento typ kvalifikační 

práce kladené k obhajobě, v oblasti výzkumu pak bohužel pouze formálně. Navrhované 

hodnocení je tedy dobře. Lepší hodnocení je možné za předpokladu dobré obhajoby 

 

 

 

 

 

Datum:  2. 9.  2015     Podpis: Michal Kotík 

 

 

 


