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Posudek bakalářské práce Markéty Suchánkové „Genderové stereotypy v 

dětských televizních reklamách“ 

Téma, které si Markéta Suchánková zvolila pro svou bakalářskou práci, je z hlediska 

genderové analýzy tématem takříkajíc tradičním, což ovšem nesnižuje jeho relevanci a 

aktuálnost. I v českém kontextu je třeba periodicky provádět genderově inspirované 

obsahové analýzy reklamy, které by měly stimulovat veřejnou diskusi o stavu českého 

reklamního diskurzu a jeho ne vždy pozitivních aspektech. Pojetí teoretické části i 

analýza prezentovaná v empirické části jsou strukturovány touto volbou a konkrétní 

uchopení tématu vychází z osvědčených metod uplatňovaných v rámci podobných analýz 

médií v zemích, kde má tento typ výzkumu dlouholetou tradici. Práce je teoreticky 

ukotvena v odpovídajících genderových teoriích. 

 Na úvod lze podotknout, že jako celek je práce přehledně strukturovaná, ale větší 

pozornost by si zasloužila formální stránka věci (odkazování, překlepy atd.), což přisuzuji 

spěchu v jakém byla realizována, protože zdaleka nebyl čas na její cizelování v procesu 

komentování jednotlivých draftů. V podstatě jsem obdržel pouze dva drafty teoretické 

části, ale empirickou část jsem prvně četl až ve finální podobě bakalářské práce. To jistě 

nesvědčí o systematičnosti práce studující a je to samo o sobě důvodem pro snížení 

celkového hodnocení vedoucího práce. Prvně jsem také četl Úvod, ve kterém se objevují 

hypotézy, jež autorka hodlá vyvracet, neboť hypotézy nepotvrzujeme! U obhajoby by 

mohla studentka vysvětlit, proč se postupuje takto i kde vlastně k hypotézám přišla.  

Pokud jde o teoretickou část, autorka se zaměřila na témata relevantní jejímu 

výzkumu a celkově tato část dokumentuje, že se v dané problematice orientuje. 

Teoretická část zahrnuje obvyklou škálu konceptů běžně spojovaných se zvoleným 

tématem a přiměřený je i seznam literatury (z hlediska nároků na bakalářskou práci). 

Některé dílčí argumenty však nejsou zcela přesné, jako například definice hypotézy 

zrcadlení (str. 14), kterou by autorka mohla u obhajoby lépe vysvětlit a kontrastovat ji 

s jinými teoriemi o fungování médií především však s tou, se kterou sama pracuje. Jistě 

má nějaké jméno a je s ní spojena nějaká teoretická tradice. Podobně by mohla vysvětlit, 

co je problematické na její definici masových médií (str. 14).  

Již zmíněná uspěchanost způsobila i to, že některé kapitoly nemají jasnou 

strukturu, což je asi nejmarkantnější u první části kapitoly 4. Média, identita, kde jsou 

jednotlivá témata vršena na sebe bez ladu a skladu. Definici klíčového konceptu „masová 

média“ se tak například dozvíme až na konci této části.  

Jako problematické se mi také obecně jeví nadměrné využívání českých autorů, 

kterým jsou přisuzovány myšlenky, které si vesměs pouze přečetli u jiných zahraničních 

autorů a které navíc ne vždy tak úplně pochopili (např. Vybíral, str. 17). Autorka, která 

cituje například J. B. Thompsona, by tyto úlety měla kritizovat. 

  



 2

Jak jsem avizoval, empirickou část jsem četl prvně až v souvislosti s tímto 

posudkem a necítím tedy spoluzodpovědnost za její podobu. Jen na okraj podotýkám, že 

v této části registruji větší výskyt překlepů a stylistických problémů. Proto zde formuluji 

otázky, které by autorka běžně zodpovídala v reakci na mé komentáře draftu kapitoly, 

ale které bude muset zodpovědět u obhajoby: 

 

1. Co to jsou metodologická východiska a proč tedy obsah příslušené podkapitoly 
neodpovídá jejímu názvu? 

2. Kolik reklam se celkově objevilo v dětském prime-timu a proč analyzovala pouze 
„dětské“ reklamy? Mohl by zde být nějaký rozpor s jejími teoretickými 
východisky? 

3. Jaká je logika za pořadím diskutovaných proměnných? 
4. Proč při analýze vůbec nevyužívá teoretický aparát prezentovaný v příslušné 

kapitole? 
5. Na čem staví tvrzení:  

a. „Technické“ produkty (stavebnice, autíčka a akční figurky), které byly 
adresované převážně chlapcům... 

b. Panenky a podobné předměty adresované na dívky...  
c. V univerzální kategorii hry a zábava, kam spadá společenská hra, zábavní 

park i plastelínová sada s doplňky... (str. 31). 
 

6. Co to je maskulinní/femininní zpěv/hlas/postava? 
7. Co to je mužský/ženský gender? (str. 39) 
8. Jak interpretuje zjištění, že v reklamách určených pro chlapce prakticky nejsou 

využívány animované postavy a málo hrané postavy? A naopak, jak interpretuje 
zjištění, že v reklamách na potraviny a nápoje převažují mužské postavy? 

9. Proč v části věnované rase nediskutuje implikace rasové jednolitosti pro českou 
společnost a etnicky minoritní děti? 

10. Jak interpretuje zjištění, že v souvislosti s emočními projekvy mužských postav je 
mnohem častější kategorie „Nelze určit“?   

11. Proč v závěru nediskutuje, které z jejích hypotézy se podařilo vyvrátit? 
 

Celkově konstatuji, že analýza zůstává především na úrovni popisu. Tuto kapitolu 

by bylo možné brát jako dobrý první draft, který by měl být dále rozveden. 

Vzhledem k výše zmíněnému a při zohlednění mých zkušeností s úrovní 

bakalářských prací navrhuji přinejlepším známku dobře, přičemž finální rozhodnutí bude 

záviset na obhajobě. 
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