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Základní charakteristika práce.  

Práci kombinuje kvantitativní a kvalitativní obsahovou analýzu vybraných reklam na 

menstruační produkty. Slovy autorky, „Cílem práce je tedy zjistit, jakým způsobem pracují 

videoreklamy inzerující různé typy menstruačních produktů s menstruačním stigmatem.“ 

V teoretické rovině se tedy práce opírá o sociologický koncept stigmatu a provádí rešerši zahraniční 

literatury k tématu. V závěru práce dospívá autorka mimo jiné k tomu, stigma menstruace je silněji 

přítomno v reklamách na vložky a tampony, zatímco v reklamách na alternativní menstruační 

produkty se vyskytuje méně.   

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Práce má poměrně jasně vyloženou metodu a postup řešení.  Autorka nejprve na základě rešerše 

literatury identifikuje konkrétní kategorie či mechanismy, skrze které v reklamách na 

menstruační produkty ke stigmatizaci dochází, poté tyto kategorie aplikuje na analýzu 

vybraných reklam z českého prostředí.  

 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, 

vytváří text konzistentní celek? 

Teoretická část je provedena formou rešerše zahraniční literatury,  ze které vyplývají určité 

kategorie stigmatizace. Ty jsou potom aplikovány na vlastní empirický materiál. To je typický 

postup pro konfirmační výzkum, jehož součástí by také měly být ověřované hypotézy. Není mi 

proto příliš jasné, proč je práce rámována jako explorativní s odůvodněním, že „Explorační 

výzkum se využívá při zkoumání nového tématu a umožňuje kreativitu, flexibilitu a zohledňování 

neočekávaných jevů v rámci zkoumaného fenoménu (Hendl, 2016).“ Autorka přece nezkoumá nové 

téma, ale aplikuje poznatky ze zahraničního výzkumu a k materiálu přistupuje velmi podobně jako 

výzkumnice před ní. V tomto smyslu je pro mě propojení obou částí trochu nešťastně rámované.  

 

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce 

přehlednou strukturu? 

Je vidět, že autorka velmi dobře vládne jazykem, formuluje většinou jasně a srozumitelně. 
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OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, 

vhled autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Teoretická část se věnuje řadě textů, které jsou odlišné povahy. Oceňuji především volbu 

některých empirických studií, které pomáhají téma specifikovat a popsat konkrétní podobu 

mechanismů stigmatizace (vyzdvihl bych například Merskin, 1999).  Autorka zde volbou a 

zpracováním této a podobných studií ukazuje dobrou schopnost připravit si rešerší vstupy pro 

vlastní analýzu. 

 

Naopak jiné texty působí spekulativně a divoce ve svých interpretacích. Příkladem je práce Kane 

(1990), které autorka věnuje poměrně velkou pozornost. Například tvrzení „Podle těchto reklam 

jsou ženy více sebeznečišťující než muži“ je zřejmě motivováno spíše snahou Kane zasadit fenomén 

reklam na menstruační produkty do svého oblíbeného interpretačního rámce, než že bych si dokázal 

představit reklamy, které toto srovnání skutečně dělají. Tento přístup typický také například pro 

Freudovu psychoanalýzu nesnáším dobře, protože se místo logických nebo empirických argumentů 

opírá o spekulace a metafory a připomíná spíše umělecký než vědecký přístup ke světu. Přišlo by mi 

lepší, kdyby tyto části byly v teoretické kapitole, která je celkově dost dlouhá, upozaděny. 

 

Celkovým pozitivem teoretické části je, že si autorka dokázala vymezit kategorie, se kterými pak dále 

pracuje v empirické části. Teoretická část by však už ve svém zpracování mohla mít více syntetický 

charakter – mohla by fungovat více jako moderovaná diskuse mezi různými texty, kterou autorka 

moderuje a kriticky do ní vstupuje, a méně jaké představení „jednoho textu po druhém“. 

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 

k cíli práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Metodologicky se práce opírá o kombinaci kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy. U 

kvantitativní části bych chtěl především velmi ocenit pečlivé zpracování procesu kódování, které 

je součástí příloh. Autorka rozebírá každou reklamu po částech a transparentně představuje své 

kódování. Naopak vytknout by se dalo to, že se nikde v práci nezamýšlí nad limity toho, že 

reklamy kóduje sama, takže nemá žádnou představu o reliabilitě mezi kodéry, tedy o tom, jak 

podobně nebo nepodobně by podle předem připravených kategorií kódoval materiál jiný kodér. 

Chápu, že v rámci bakalářských prací „se to tak často dělá“, ale to by autorce nemělo bránit toto 

omezení reflektovat. 

 

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických 

analýz, provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení 

výzkumných otázek, naplnění cílů práce). 

Diskuse výsledků včetně samotného závěru práce jsou provedeny standardně a směřují 

k zodpovězení výzkumných otázek. 

 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 
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Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-

162 tis. znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora 

od převzatých, seznam literatury atd.) 

V pořádku. 

 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, 

zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

V pořádku. 

 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 

označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

V pořádku. 

 

 

Celkové hodnocení práce 

Autorka prokázala dobrou schopnost ponořit se do tématu, představit základní koncepty či 

mechanismy stigmatizace a provést vlastní pečlivou empirickou analýzu. V teoretické části bych 

místy uvítal více syntetický přístup a zachycení klíčového na kratším prostoru. Empirická část je 

zpracovaná velmi pečlivě, ale prospěla by jí reflexe omezení plynoucích z toho, že autorka nezná 

reliabilitu svého kódování.  

 

 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

Při zpětném ohlédnutí, bylo by možné z literatury v teoretické části vyvodit nějaké hypotézy pro 

vlastní výzkum? Proč se autorka rozhodla hypotézy nevyvozovat a práci rámovat 

„explorativně“? Čím je zaručeno, že by jiný výzkumník došel při práci se stejnými kategoriemi 

stigmatizace a  analýze stejného empirického materiálu k podobným výsledkům v obsahové 

analýze jako autorka? Objevovaly se v rámci kódování momenty, kdy bylo těžké se rozhodnout, 

jak danou pasáž reklamy kódovat? 

 

 

Datum:  

 

Podpis:  


