
Ústav informačních studií a knihovnictví 
Filozofická fakulta 
Univerzita Karlova 

Stránka 1 z 2 

Název práce: Genderový pohľad na prezentáciu žien na Wikipédii 

Typ práce: diplomová 

Hodnocení práce: výborně 

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

Oponent/-ka práce: Mgr. Dita Malečková, Ph.D. 

Konzultant/-ka práce: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. 

Řešitel/-ka práce: Bc. Lubica Stančíková 

Slovní hodnocení práce 

Diplomová práce Genderový pohľad na prezentáciu žien na Wikipédii představuje studii 
prezence a prezentace žen na Wikipedii. Zabývá se jak způsoby, kterými se ženy stávají, 
zůstávají, či případně upouštějí od role editorek, tak způsoby, jakými jsou ženy na Wikipedii 
prezentovány.  
 
Gender, respektive genderová nerovnost je v současnosti velmi silným tématem a v některých 
případech je kritika genderové nerovnosti považována na diskutabilní, nebo dokonce 
nepodloženou. Tato práce ukazuje neokázalým a přesvědčivým způsobem, že tato nerovnost 
je obsažena i v prostředí Wikipedie, které je považováno za velmi svobodné a odpoutané od 
tradičních stereotypů, včetně těch genderových.  
 
Autorka v textu uvádí relevantní, většinou zahraniční prameny a ve vlastním výzkumu se 
soustředí na českou a slovenskou Wikipedii. Na základě práce s dostatečným vzorkem dat a s 
použitím relevantních statistických metod (zejména frekvenční analýzy výskytu klíčových 
slov) dochází k výsledkům se značnou výpovědní hodnotou.  
 
Celek textu práce nepostrádá dynamiku, a zároveň je přesně strukturován. Podrobně mapuje 
problematiku, uvádí relevantní studie, téma postupně zužuje, formuluje vlastní hypotézy 
týkající se české a slovenské verze Wikipedie, popisuje sběr dat, výběr výzkumných metod a 
na závěr přesvědčivě vyhodnocuje výsledky.  
 
Zejména v prostředí české a slovenské Wikipedie, která byla doposud v tomto ohledu 
neprobádaná, představuje práce značný přínos a do značné míry potvrzuje, že za zdánlivě 
objektivním způsobem předávání informací se skrývá nerovnost v přístupu k pohlavím – i 
když zároveň ukazuje, že tyto rozdíly nejsou tak markantní a rozhodně nejsou neodstranitelné 
– pokud jsou ovšem zmapované. To co může působit jako detail, je ve skutečnosti příznakem 
nespravedlivého nastavení systému, v němž se lze pohybovat a působit jen způsoby, které 
jsou předem umožněny.  
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Autorka se nenechává svést k přehnaným závěrům, uvádí limity práce (doplnění 
kvalitativními metodami atd.) – což je sympatické a hlavně metodologicky správné. I bez 
ohledu na výsledky je tato práce příkladem dobře udělaného průzkumu. 
 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 
zpracování tématu 36 0 – 40 bodů 

přínos a novost práce 17 0 – 20 bodů 

citování, korektnost citování, 
využití inf. zdrojů 18 0 – 20 bodů 

slohové zpracování 14 0 – 15 bodů 

gramatika textu 5 0 – 5 bodů 

CELKEM 90  

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 31.8.2019 .........  Mgr. Dita Malečková, Ph.D. ...................  

jméno a příjmení zhotovitel/-ka posudku 


