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Název práce: Genderový pohľad na prezentáciu žien na Wikipédii 

Typ práce: diplomová 

Hodnocení práce: výborně 

Vedoucí práce: Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D. 

Konzultant práce: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. 

Oponent práce: Mgr. Dita Malečková, Ph.D. 

Řešitelka práce: Bc. Ľubica Stančíková 

Slovní hodnocení práce 

Diplomová práce Genderový pohľad na prezentáciu žien na Wikipédii přináší ucelený a 

komplexní pohled na téma reprezentace žen na Wikipedii. Téma by se mohlo na první 

pohled zdát poněkud vzdálené od jádra studia nových médií, ale opak je pravdou. Díky 

povaze Wikipedie, která je na jedné straně příkladem širokého konsenzu (a tím pádem i 

dobrým příkladem jeho zkreslení a norem) a na druhé straně je institucí s velkým vlivem (v 

otázce formování kolektivního vědomí srovnatelného se sociálními sítěmi Facebook či 

Twitter), je to přesně místo, které umožňuje pomoci kvantitativních metod zkoumat kolektivní 

vědomí daných zemí. 

 

Stančíková ve své práci přehledně a dostatečně představuje vztah mezi genderovým 

pohledem a Wikipedii ve světových teoriích a od nich se postupně systematicky dostává k 

vlastnímu výzkumu, který provádí nad korpusem české a slovenské Wikipedie. Hypotézy, 

které ověřuje jsou zvoleny s přiměřeným zdůvodněním a samotný výzkum je zpracován 

velmi dobře. Závěry výzkumu, která diplomantka přináší, jsou dobře odůvodněné s plným 

vědomím limit, které výzkum má. 

 

Práci navrhuji hodnotit známkou výborná.  

 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Možné rozpětí Bodové hodnocení 
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metodologie a věcné 

zpracování tématu 
0 – 40 bodů 37  bodů 

přínos a novost práce 0 – 20 bodů 18 bodů 

citování, korektnost citování, 

využití inf. zdrojů 
0 – 20 bodů 18 bodů 

slohové zpracování 0 – 15 bodů 10 bodů 

gramatika textu 0 – 5 bodů  5 bodů 

CELKEM  88 bodů 

Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 

61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 

V Praze dne 20. 8. 2019   

Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. 

 


