
Posouzení rigorózní disertační práce Mgr. Lucie Trézové na téma "Vývoj televíznej 
reklamy z hl'adiska jej vplyvu na formovanie gender roly - komparatívna analýza" 

Rigorózní práce vychází a navazuje na úspěšně obhájenou diplomovou práci 
věnovanou jednomu z aktuálních společenských i odborných témat. Podstatou práce je 
srovnání výsledků dvou fází šetření, provedených v osmileté periodě, z hlediska změn a 
posunu ve formování gender role prostřednictvím televizních reklam. 

Posuzovaná práce se sestává ze dvou částí: teoretické a empirické. Obecná a teoretická 
část práce představuje výběr kapitol, které v určité návaznosti přibližují vymezení tematiky 
gender, uvádějí ji do historických souvislostí, do kontextů různých teoretických přístupů a 
psychologických směrů. Koncept gender role autorka včleňuje do funkčního rámce vlivu 
kultury a do vztahu k procesu socializace. Obecné pojednání je završeno přiblížením teorie a 
konceptů symbolického interakcionismu, sociální prezentace a analýzy diskurzu. Závěrečné 
pasáže jsou věnovány problematice masové komunikace, významu televize, televizním 
reklamám a zjištěním vyplývajícím ze šetření zaměřených na vliv reklamy na vnímání ženské 
role. 

Zpracování obecné a teoretické části práce považuji za velmi náročné jak z hlediska 
značné šíře relevantních témat (a jejich rozpracování do relativně nevelkého prostoru), tak 
z hlediska jejich propojení a návazností tak, aby vytvořily potřebné poznatkové zázemí pro 
empirickou část práce. Domnívám se, že se autorce toto úsilí v zásadě zdařilo, i když mohou 
zaznít výtky ve smyslu určité zkratkovitosti zpracování některých témat, přístupů apod. 

Připomínky či náměty k diskusi se vztahují k následujícím skutečnostem: 
1. Bezesporu gender představuje sociální kategorii. Určení gen der jako analytické 

kategorie (str. 17) však nesdílím. Neobsahuje naopak syntetizující prvky vztahující se 
k rodu? 

2. Stanovisko charakterizující "moderní, masovou společnost" (str. 47, 2. odstavec) 
považuji za velmi radikální a přeceňující vliv masové komunikace. Nelze podceňovat 
vliv a význam malých (především primárních) sociálních skupin na "filtrování" a 
přehodnocování informací šířených masmédii. 

3. Ve značné zkratce je prezentován pohled na význam rozhlasu (str.51). Především ve 
vztahu k televizi by bylo užitečné více specifikovat jak jeho historický význam, tak 
jeho současné funkce. 

Výzkumná část disertační práce obsahuje vymezení cílů výzkumu, postup šetření, 

použitou metodu (vychází z kvalitativního rozboru sledovaného materiálu), provedenou 
analýzu televizních reklam v obou sledovaných obdobích, provedení srovnávací analýzy a 
diskusi. Analýza reklam je provedena podle vymezených komunikačních sekvencí s průvodní 
ilustrací vybraných pasáží. V diskusi a v závěru k disertaci autorka komentuje změny a 
obsahové posuny v televizních reklamách z hlediska formování gender role. Prokazuje dobrou 
znalost problematiky a vystihuje změny, které se projevují i ve vnímání postavení ženy ve 
všech souvislostech jejího fungování ve společnosti. 

Koncipování výzkumné části práce bylo dáno původním zaměřením diplomové práce, 
na kterou navazuje aktuální šetření spolu se srovnáním výsledků. Autorka zvolila relevantní 
metodu, která umožnila dobře vystihnout, podle mého názoru, zkoumanou problematiku. 
Domnívám se, že větší průkaznost by zjištěným nálezům dodalo využití "focus groups", které 
umožňují jiný přístup k dané problematice, a bylo by zajímavé srovnání touto metodou 
zjištěných výsledků s konstatováním výsledků uvedených v posuzované práci. 
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Závěrem: autorka se úspěšně vyrovnala se zpracovamm zvoleného tématu v části 
obecně poznatkové i empirické. Prokázala znalost relevantní odborné literatury, schopnost 
zpracovat potřebné poznatky do propojeného systému informací, připravit a realizovat 
výzkumný projekt. Doporučuji proto, aby se rigorózní práce stala předmětem obhajoby. 

V Praze dne 28.10.2006 
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Doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. 


