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O zajímavosti a důležitosti zvoleného tématu jakož i o vhodnosti zvolených metod nemůže 
být sporu, je třeba je vítat. Otázkou je, zda je předložená práce s to dostát velké ambici 
uplatnit dostatečně obě metody, jež jsou pro bakalářskou práci značným soustem.  
 
Teoretická, poměrně rozsáhlá, část práce (32 stran), dokládá nadstandardní schopnost (a to na 
úrovni jak bakalářských, tak magisterských prací) Václavy Burdové obratně a korektně 
pracovat se sekundární literaturou. Přestože je teoretická část i dobře logicky členěna, trpí i 
ona tendencí k žánru slohové práce namísto odborné studie. Začíná to již tím, že není 
zřetelněji vymezena výzkumná otázka, není jasně řečeno, zda je to práce o stereotypech (např. 
k nim je uvedena řada hezkých a relevantních teorií, ale žádná definice stereotypu jako 
takového), nebo spíš o genderových rolích či identitách, a především  u žádné z kapitol a 
podkapitol není jasné, proč si autorka vybrala práv tyto a ne jiné koncepty a s kterými vlastně 
v práci hodlá pracovat. U řady aspektů se pak vůbec ztrácí smysl jejich zařazení, jako např. u 
pasáží věnovaných socializaci nebo teoriím zahálčivé třídy. Jinak řečeno: je škoda, že u 
tohoto jinak inteligentního a řemeslně obratného kompilátu chybí kvalita odborného textu, 
k níž má ale autorka již relativně blízko a měla by o tuto úroveň v budoucnu usilovat. Tyto mé 
poznámky lze zobecnit na všechny části teoretického oddílu práce. Důležitá je v takovém 
případě závěrečná syntéza, vytěžení konceptů, s nimiž autorka hodlá pracovat. K tomuto se 
dostává až na začátku tzv. „praktické“ části. 
  
Výzkumné otázky opřené o literaturu jsou dobře formulované, byť je v nich zahrnut jen 
zlomek teoretických konceptů, ale ty snad budou použity později v interpretační fázi.  
Výzkumné metody jsou vhodně zvoleny, zdůvodněny i vysvětleny s odkazy na 
metodologickou literaturu. Před prezentací výsledků obsahové analýzy však chybí kritéria, na 
jejichž základě byly definovány jednotlivé kategorie. Z kódovací knihy vzniká dojem, že 
kategorie jsou totožné s nadpisy rubrik – nebo do tohoto členění autorka nějak zasahovala? 
Pokud ne, jaký význam má informace, že se před stanovením kategorií seznámila předběžně 
s materiálem? V případě, že kategorie vytvářela jinak než podle rubrik, jak je definována  
nejrozsáhlejší kategorie „kultura a společnost“, kam je řazeno všechno včetně politiky, proč 
tam tedy není zahrnut také sport, který je z řady perspektiv výsostně kulturním fenoménem? 
S jakou definicí pojmu „kultura“ se zde pracuje? Za problematické považuji v této části také 
příliš rychlé interpretace. Na základě kvantitativní obsahové analýzy ještě nelze docházet 
k závěrům, jaký druh maskulinity je reprezentován (soutěživý apod.) – pro takové tvrzení by 
bylo by nutné samu tematizaci sportovních činností definovat jako znak doklad o mužské 
soutěživosti (jako něčeho specificky mužského, což je ten problém). Nebo by interpretační 
ambice tohoto typu bylo třeba alespoň opřít o koncepty z teoretické části. Sémiotická analýza 
je zcela nepřesvědčivá, nebyl dostatečné popsán konkrétní postup, nikoli náhodou přináší 
poměrně předvídatelná a jednoduchá zjištění o stereotypech, nejsou doloženy a náležitě 
rozebrány příklady zjištění jiných významů než významů de facto prvoplánových. Jak 
koncept zastávání rovnosti pohlaví, tak války pohlaví, mají nepochybně další vrstvy, které 
tyto  nálezy komplikují, je tomu tak u genderových a sémiotických analýz vždy, ale zde to 
nenacházíme. Spíš než o sémiotikou analýzu se jedná o prvoplánovou rešerši a její 



vyhodnocení. Analytická část a její závěry tak nedostály úplně ambicím, které naznačovala 
teoretická část a také název práce. 
 
Po formální stránce je práce stylisticky obratná, čtivá, obsahuje ovšem chyby zejména 
v interpunkci. Upozorňuji také na nepřesné citování u publikace Renzetti/Curran, kde jméno 
Renzetti není přechýleno, autorka ho však přechyluje jak v odkazech, tak v seznamu literatury 
(přechýlení v samotném textu je samozřejmě legitimní). 
 
Shrnuto: předložená práce prozrazuje nadání a sebevědomý přístup  i velmi dobrou zběhlost 
v práci s literaturou, vše je u bakalářské práce nesamozřejmé a hodné ocenění. Analytická část 
je však poměrně odbytá, navzdory barevným diagramům. Chybí jakákoli reflexe výzkumných 
postupů, metodologických problémů, které se vyskytnou vždy, pečlivá příprava kategorií, u 
sémiotické části doložení, že se skutečně jednalo o sémiotikou analýzu. Závěry jsou poměrně 
jednoduché, potenciál materiálu nebyl podle mého názoru využit, a proto tato práce, která  
měla potenciál být výbornou, této úrovně ještě nedosáhla, pro komisi však uvádím, že ji 
hodnotím na pomezí výborně a velmi dobře, bude záležet na obhajobě. 
 
K obhajobě doporučuji a navrhuji hodnocení „velmi dobře“. 
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