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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? 

Výzkumný cíl je jasně formulován a zbytek práce se od něj neodchyluje. Práce je přehledně 

členěna, jednotlivé kapitoly jsou až na výjimky v logické posloupnosti. Připomínku bych nicméně 

měl zejména pro rozhraní teoretické a metodologické části, které by na sebe mohli lépe navazovat – 

výzkumné otázky by šlo konstruovat přímo z literatury, což by pomohlo zesílit komunikaci 

relevance tohoto výzkumu. Dále by bylo vhodné upravit celkový název práce, který by mohl být 

méně obecný a lépe odrážet výzkumný záběr. 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné 

texty? 

Vzhledem k zaměření na český kontext je pochopitelné, že je většina literatury v teoretické sekci 

v češtině. Nicméně vzhledem k tomu, že kampaň #MeToo a mediální rámování sexuálního 

obtěžování je globální výzkumný problém, bylo by vhodné, kdyby tato část práce obsahovala více 

poznatků z mezinárodní state of the art literatury, které zde do velké míry chybí (z mnoha lze zmínit 

De-Benedictis, Orgad, & Rottenberg. 2019; Evans, 2018; Hindes & Fileborn, 2019). To by mohlo 

předcházet kapitole 1.2.4, která by umožnila českou odbornou literaturu a její diskuze zařadit do 

širšího výzkumného kontextu (v této kapitole je sice věnován odstavec Charlesworth & McDonald, 

2012, ale to není proporcionální a dostatečně aktuální). Dále by si některé podkapitoly (např. 

modely 1.2.2) zasloužily větší zastoupení primárních zdrojů místo sekundárně-přehledových. 

 

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

jejich analýzy?  

Vybraná metodologie je pro daný výzkumný cíl vhodně obhájená, obsahuje také transparentní 

diskuzi limitací. Postup v analýze dat je také dostatečně vysvětlen a je dobře ilustrován tabulkou na 

str. 22. Jedna z mých připomínek míří na sběr dat. Zde mohla být lépe objasněna kritéria na základě 

kterých došlo k filtraci článků („…články, které se #MeToo nezabývaly podrobněji, ale o kampani 

zde byly pouze zmínky“ není zcela dostatečné vysvětlení). Dále je do jisté míry diskutabilní výběr 

médií pro analýzu. Jelikož se zde nejedná o reprezentativnost vzorku, mohl zde být větší prostor pro 

kreativity při sběru dat. Například, byť je volba médií na základě čtenosti často využívaný přístup, 

myslím si, že by zde bylo vhodné zahrnout i další typy médií, jako veřejnoprávní a „alternativní“ 

(např. Parlamentní Listy). Není vyloučené, že s takto diverzním vzorkem by bylo možné naleznout i 

další způsoby referování.   



 

 

 

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

Interpretace zjištění jako taková je vedena dostatečně podrobně, nicméně by bylo vhodné ji ještě 

více zasadit do diskuzí vedených v současné odborné literatuře (zde se opakuje moje připomínka 

z bodu 2). 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění 

převzatých? 

Citační etika je autorkou dodržená, nebyly zjištěny závažné nesrovnalosti. 

 

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

Práce je psaná vhodným jazykem a po formální stránka je pečlivě zpracovaná, což přispívá její 

dobré čtivosti.  

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li 

jaké). 

V návaznosti na mé připomínky v bodě 2 by si práce též zasloužila mnohem větší rozpracování 

kontextu kampaně #MeToo. Byť autorka v kapitole 2.1 poznamenává, že je pro ni kampaň pouze 

jednotícím tématem, kapitola 1.3 by rozhodně měla být komplexnější. Vhodná by byla alespoň 

krátká elaborace toho, jak byla kampaň přijata v českém prostředí. Částečně tento nedostatek mohl 

být kompenzován v úvodu práce, ten je ale velmi stručný (což dále podrývá komunikaci relevance 

výzkumu). Toto je nicméně alespoň částečně vykompenzováno závěrem.  

Finálně, úvod práce zmiňuje i legislativní stránku problému sexuálního obtěžování, na což je 

navázáno v kapitole 1.2.3 pouze velmi povrchně. Stejná stručnost se vyskytuje také u diskuze toho, 

jak mohou další výzkumníci navázat na autorky projekt v budoucnu (zmíněno pouze v krátkém 

odstavci 2.5 a v jedné větě v závěru práce). 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

Jaké by dle autorky byly priority pro další výzkumy, které by měly za cíl zkoumat rámování 

problematiky sexuálního obtěžování v českých médiích? 

 

Celkové hodnocení práce: 

Bakalářskou práci Aleny Thelenové považuji i přes mnou výše zmíněnými nedostatky jako kvalitní 

analýzu velmi aktuální problematiky. Je proto škoda, že práce do velké míry neobsahuje hlubší 

diskuzi závěrů v širších (globálních) souvislostech a drží se tak do jisté míry „při zemi“. Nicméně, 

autorka prokázala, že je schopna vlastního samostatného výzkumu a výsledek jejího snažení splňuje 

kritéria kladená na bakalářské práce. Z tohoto důvodu navrhuji práci připustit k obhajobě a 

hodnotit ji stupněm velmi dobře. 
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