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Posudek vedoucí práce 

 

Petra Poncarová se ve své bakalářské práci zaměřuje na netradiční téma, které ještě nebylo 
příliš pokryto sociologickým bádáním, a sice na menstruaci. Nahlíží na ni skrze paradigma 
stigmatu, přičemž se inspiruje teorií E. Goffmana a jeho pojetím stigmatu. Klade si otázku, 
zda a nakolik současné reklamy na ženské hygienické potřeby odrážejí a prohlubují toto 
stigma, a má ambici srovnat z této perspektivy reklamy na  „tradiční“ hygienické potřeby a 
alternativní ekologické potřeby. Zaměřuje se na videoreklamy s dopadem na širokou českou 
ženskou veřejnost, přičemž analyzuje všechny mody sdělení, které tyto reklamy používají. 
Práce se tak pohybuje na pomezí mediální analýzy a sociologie.  

Práce má poměrně rozsáhlou teoretickou i empirickou část a obsáhlé analytické přílohy. 
V teoretické části autorka představuje výzkumy daného tématu, které byly realizovány 
v zahraničí, a jejich výsledky. Omezuje se zejména právě na analýzy reklam na ženské 
menstruační pomůcky a zaměřuje se na téma stigmatu v existujících textech. Představení 
těchto odborných textů je velmi (možná až příliš) detailní. Poskytuje autorce základ pro její 
vlastní analýzu, jelikož z těchto prací čerpá první analytické kategorie, na něž se potom při 
vlastní analýze reklam zaměřuje. 

Empirická část práce je velmi dobře metodologicky podložena a výborně řemeslně zvládnuta. 
Autorka si nejprve definuje kategorie, které bude v reklamách sledovat, a poté postupuje po 
jednotlivých klipech. Analyzuje 16 videoreklam, které byly v posledních letech vysílány pro 
český trh. V každém klipu kóduje jednotlivé části a sekvence a přiřazuje je do 
předefinovaných kategorií a zároveň definuje kategorie nové, vyvstávající z dat. Identifikuje 
stereotypy, které reklamy využívají, a prostředky, kterými udržují nebo naopak ruší stigma 
menstruace. V závěru je porovnává s analýzou zahraničních videoreklam na alternativní 
menstruační pomůcky. Přestože závěry jsou do jisté míry banální – reklamy stále stigma 
menstruace posilují a využívají k propagaci svých výrobků – zajímavý je popis mechanismu, 
kterým je stigma v reklamě zdánlivě rušeno či rozporováno, aby bylo vzápětí posíleno. Rušení 
stigmatu („menstruace je cool“) je využito k další propagaci daného produktu („když budeš 
používat XY“) a následně vede k dalšímu posílení stigmatu („jinak už to tolik cool nebude a 
nebudeš moci dělat vše co chceš). 

Autorka se ve své bakalářské práci úspěšně pustila do poměrně hodně složitého úkolu – 
kvalitativní analýzy videoobsahu, přičemž nezanedbala ani teoretické podepření svého 
přístupu. Práci odpovědně průběžně konzultovala nejen se mnou jako svou vedoucí, ale i 
dalšími odborníky. Práci pokládám za velmi zdařilou a navrhuji hodnocení „výborně“. 

Otázky, které je možné autorce položit, jsou následující: Dá se stigma menstruace přirovnat 
k nějakému jinému současnému stigmatu? V čem je podobné a v čem se liší? Nakolik 
skutečně zapadá do Goffmanovy kategorizace stigmat? 


