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Téma práce odpovídá standardní genderové mediální analýze, přičemž zaměření na dětskou 
reklamu není u nás běžné a zajímavě rozšiřuje dosavadní studie. Práce má odpovídající 
strukturu, teoretická část se vyrovnává se základními pojmy, s nimiž autorka pracuje, 
analytická je postavena na kvantitativní obsahové analýze.  
 
Teoretická část začíná vymezením pojmu gender, které bohužel trpí začnou neobratností. 
Nešťastné je odkazování u základních a dávno etablovaných pojmů na nerelevantní českou 
literaturu, když jsou k dispozici relevantní překlady (např. u pojmu gender na Osvaldovou, 
Pavlíka nebo Jarkovskou), opakovaně shledáváme značnou bezmyšlenkovost - autorce 
například nedošlo, že spojení „společenský výtvor“ je jen českým překladem spojení „sociální 
konstrukt“, což svědčí o mechanickém excerpování bez základního porozumění věci, některé 
myšlenky jsou špatně opsány a opět tak prozrazují nepochopení, např. „maskulinita má 
význam k femininitě“. Celá teoretická část je poznamenána mechanickým slepováním 
různých konspektů, aniž by se autorka sebemíň zamyslela nad vztahy mezi jednotlivými 
koncepty. Ponechávám raději stranou, že studentka nemá dosud tušení, že ani s těmi 
„anatomickými znaky“ to není tak jednoduché, jak se domnívá, což by zjistila již při 
důkladnějším prostudování Currana a Renzetti. Podobným způsobem jsou zpracovány i další 
teoretické části. Opakovaně narážíme na flagrantní nerozumění textům, například poté, co 
autorka z Curran/Renzetti opsala povídání o kognitivních teoriích socializace, přichází 
s objevem, že nejsme jen pasivními příjemci, což našla v Giddensovi. Základní problémem 
však je, že tato část neslouží k vypracování východisek. Není například jasné, k čemu jsou 
dobré rozsáhlé konspekty o teoriích genderové socializace nebo u médií koncept globalizace, 
(nerozumím také, co je psychologického na „množinovém charakteru komunikace“), nechť 
studentka vysvětlí, jak s nimi později pracuje. Podobně konspekt o reklamě podle Vysekalové 
obsahuje řadu pro práci nefunkčních výpisků – jsou pro zkoumání dětské reklamy relevantní 
erotické či sexuální motivy? Možná ano, prosím u obhajoby o vysvětlení. Je škoda, že se 
autorka místo množství redundantních poznatků nezaměřila více na přesné představení 
analytických konceptů, který ji nabízel její bakalářský překlad, a nepostavila na nich 
formulaci výzkumných otázek – ty na konci této části zcela chybí. Celkově je teoretická část, 
přestože zaujímá třicet stran, zpracována velmi bezmyšlenkovitě a je otázkou, zda za této 
situace považovat za plus, že měla autorka „v ruce“ množství relevantní literatury. 
 
Analytická část začíná náležitým představením metody (ale nechť studentka vysvětlí, co je 
„validita daného obsahu“), popisem vzorku, dobře je popsán i kódovací postup. U 
analytických kategorií se autorka několikrát odvolává na teoretická východiska, která ovšem 
nebyla zřetelně formulována, není jasné, zda se opírá jen o Gunter/Oates/Bades nebo i jiné 
z desítky představených konceptů. Není také jasné, podle jakého kritéria byly identifikovány 
„spoty inzerující na ženskou část publika“ (když pominu jazyk). Rozlišovala studentka mezi 
reklamou, v níž dívky přímo vystupovaly, a tou, kterou identifikuje jako zaměřenou na dívky? 
Není zcela jasné, jak byly identifikovány maskulinní a femininní znaky – zdá se, že zde 
dochází k důkazu kruhem, že se identifikace stereotypů provádí na základě apriorního 
převzetí stereotypů, jako například v případě dekódování hudby. Prosím například vysvětlení, 
podle čeho byla stavebnice Logo identifikována jako produkt pro chlapce. Zajímalo by mne, 



jak autorka interpretuje skutečnost, že u reklam na potraviny se vyskytuje více mužských 
postav.  
 
Závěry jsou sepsány dosti přesvědčivě a byly doloženy předchozími analýzami. Potvrzení 
genderových stereotypů nepřekvapí, zajímalo by mne však, jakým způsobem se autorce do 
analýz promítlo jedno z jejích teoretických východisek, teze o současném přechodu 
k dvourozměrnému modelu ženství a mužství a tedy o dnes již složitější, nikoli čistě 
polarizované podobě současných stereotypů. Analýza se zdá vycházet pouze z předpokladu 
tzv. jednosměrného modelu a kladu tedy otázku, zda analýza umožňovala i zachycení 
zmíněného trendu. Nabízí se to například u hudby, kdy je rock v práci identifikován jako čistě 
maskulinní záležitost.  
 
Tato bakalářská práce rozhodně není odbytá, je v ní odveden kus poctivé a jistě i časově 
náročné analytické práce a autorka se také snažila vyrovnat s poměrně rozsáhlou literaturou. 
Nedostatky, dle mého názoru závažné, jsou v rovině promýšlení napsaného v teoretické i 
analytické části. Po řemeslné stránce – odkazování, literatura apod. - je práce v pořádku. 
 
Navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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