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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: vedoucí práce 

Autor/ka práce: Alena Thelenová  

Název práce: Mediální obraz sexuálního obtěžování na příkladu 

kampaně #MeToo 

 

Vedoucí práce: Marie Pospíšilová 

Oponent/tka: Ondřej Pekáček 

Navržené hodnocení: výtečně 

 

 

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 jasně formulovaný, závěry odpovídají. Vzhledem k cíli práce jsou též zvoleny 

relevantní metody a způsob analýzy. Práce je psaná přehledně a jasně. 

 

 

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

Autorka využívá dostatek relevantní literatury jak české, tak zahraniční. Zajímavým způsobem 

propojuje literaturu z oblasti sociologie, genderových a mediálních studií. 

 

 

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

analýzy?  

 

Autorka výběr dat pečlivě zvažovala – postupovala s citlivostí kvalitativní výzkumnice a zvažovala 

všechny okolnosti svých metodologických a analytických voleb. Téma a zaměření práce se 

v průběhu času mírně měnilo, autorka tomu přizpůsobovala metody analýzy a výběr dat. 

 

 

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

Argumenty se opírají o pečlivou analytickou práci a znalost literatury. 

 

 

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

Ano. 

 

 

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

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

Práci považuji za výborně zpracovanou, oceňuji zejména postup při kritické diskurzivní analýze a 

sociologickou imaginaci autorky. Z práce je vidět, že autorka chápe, co to je diskurz a umí ho 

analyticky zachytit, což není z mojí zkušenosti u studentů či studentek zejména bakalářského stupně 

běžné. Oceňuji též autorčinu iniciativu a konzultace s odborníky ve snaze téma opravdu pochopit. 

Přestože by bylo možné v některých oblastech jít více do hloubky, považuji práci za nadstandardní, 

co se týče požadavků a obvyklé podoby bakalářských prací. 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

V práci jsou vybírány články z online zpravodajských serverů. Autorka může diskutovat, jak by 

vypadaly výsledky, pokud by byl výběr jiný – domnívá se, že by bylo jiné vyznění, kdyby 

analyzovala i tištěné zprávy, případně jiné druhy médií (televize, rozhlas apod., jiné, než 

zpravodajské deníky)? 

Dále mě napadá, zda je něco, co autorku v práci překvapilo, co se ukázalo jako opravdu nečekané? 

Část výsledků odpovídá tradiční náladě a stereotypním představám české společnosti... 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

Práci považuji za nadstandardně provedenou na úroveň bakalářského studia. Hodnotím ji tedy 

známkou výtečně. 

 

 

 

Datum: 4. 6. 2019       Podpis:  
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