
Posudek bakalářské práce Petry Czabanové „Genderové stereotypy a dětský 

časopis Čtyřlístek“ 

 

Téma, které si Petra Czabanová zvolila pro svou bakalářskou práci, je z hlediska 

genderové analýzy tématem takříkajíc tradičním, což ovšem nesnižuje jeho relevanci a 

aktuálnost. I v českém kontextu je třeba periodicky provádět genderově inspirované 

obsahové analýzy médií, které by měly stimulovat veřejnou diskusi o stavu českého 

mediálního diskurzu a jeho ne vždy pozitivních aspektech. Pojetí teoretické části i analýza 

prezentovaná v empirické části jsou strukturovány touto volbou a konkrétní uchopení 

tématu vychází z osvědčených metod uplatňovaných v rámci podobných analýz médií 

v zemích, kde má tento typ výzkumu dlouholetou tradici. Práce je teoreticky ukotvena 

v odpovídajících genderových teoriích. 

 Na úvod lze podotknout, že je práce přehledně strukturovaná, což není u 

bakalářských prací vždy pravidlem, a že autorka věnovala přiměřenou pozornost formální 

stránce (odkazování, přílohy atd.). Dále je nutné vyzdvihnout velký objem práce, který 

věnovala analýze empirického materiálu, neboť minimálně v tomto ohledu se jistě jedná 

o práci nadprůměrnou. 

Pokud jde o teoretickou část, autorka se zaměřila na témata relevantní jejímu 

výzkumu a celkově tato část dokumentuje, že se v dané problematice orientuje. 

Teoretická část zahrnuje obvyklou škálu konceptů běžně spojovaných se zvoleným 

tématem a přiměřený je i seznam literatury (z hlediska nároků na bakalářskou práci). 

 V analytické části autorka nejprve věnuje dostatek prostoru diskusi zvoleného 

metodologického přístupu, což umožňuje čtenáři zhodnotit výpovědní hodnotu výsledků 

analýzy, které jsou, jak je zvykem, prezentované v tabulkách. Dlužno podotknout, že to 

opět ne vždy bývá v bakalářských pracích pravidlem. Zvolená metoda odpovídá otázkám, 

které si autorka klade. Z textu je také patrné, že se nechala při vymezování kategorií i 

při interpretaci svých zjištění v přiměřené míře inspirovat i jinými metodologickými 

přístupy, především sémiotickou analýzou, a že vhodně využila poznatků shrnutých 

v teoretické části.  

Interpretace výsledků respektuje pravidla obsahové analýzy a odpovídá 

požadavkům na bakalářskou práci. Autorka zde opět prokazuje odpovídající znalost 

genderové problematiky a schopnost aplikovat teoretické koncepty na výsledky 

empirického výzkumu. Vysoce hodnotím snahu vetkat do analýzy řadu konceptů, jež byly 

představeny v teoretické části. Prezentovaná analýza působí poměrně uceleným dojmem 

a jako vedoucí práce jsem nadmíru spokojen s pokrokem, jaký Petra Czabanová udělala 

během několikaměsíční práce.  

Pokud jde o obhajobu, byl bych rád, kdyby autorka mohla naznačit možné směry 

dalšího rozvedení předkládané analýzy, například s využitím kritické lingvistiky.  



Vzhledem ke zmíněným skutečnostem a omezením odvedla Petra Czabanová 

solidní práci a předkládaná stať má výbornou úroveň. Jde o jednu z nejlepších prací, 

kterou jsem dosud na FHS UK vedl. Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou 

práci a navrhuji počet bodů 46. 
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