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Oponentský posudek na rigorózní práci Mgr. L. Trézové "vývoj televíznej 

reklamy z hl'adiska jej vplyvu na formovanie gender roly - komparatívna analýza" 

Ačkoli z názvu práce si lze učinit vcelku jasnou představu o zaměření práce, z úvodu, 

kde lze očekávat vymezení cíle, se dovídáme něco jiného. Autorka se chce věnovat socializaci 

ajejím různým aspektům. Mezi nimi, a po právu, přikládá významnou roli masové 

komunikaci, zejména televizi. Čtenář tedy přistupuje k textu s očekáváním, čemuje vlastně 

práce věnována. 

V teoretické části je v úvodních kapitolách hodně pozornosti věnováno historii a 

důvodům zavedení pojmu gendr a jeho odlišnostem od pojmu pohlavÍ. Jeden z podstatných 

závěrů těchto pasáŽÍ je, že gender je sociální kategorie, což je široce akceptovaný názor. Jen 

okrajově jsou však citovány práce Sandry Bemové (str. 18,28), která - spolu s Hazel 

Markusovou (není citovaná) - se zasadila o zavedení pojmu gen der do psychologie. 

Kapitoly 7 - 9 jsou věnovány socializaci z pohledu kultury a sociálního učenÍ. V kap. 

lOje zmiňována jedna z významných koncepcí socializace - symbolický interakcionismus. 

Samozřejmě vzniká otázka, proč zrovna tato koncepce, a ne jiné. Drobná připomínka se týká 

poněkud matoucího údaje na str. 40, kdy je Coolyho pojem "looking glas self' datován rokem 

1964 Ude o opakované vydání práce Human nature and social order, původně vydané v r. 

1902). Následující kapitola o sociálních reprezentacích májisté návaznosti na Meada, ale 

mnohem více byl podnětný Meadův symbolický interakcionismus pro sociální 

konstruktivismus, který je však jednoznačně spojován s Bergrem a Luckmanem (původně 

1966), a nikoli s Maedem (s. 44). 

Závěrečné kapitoly teoretické části jsou věnovány masové komunikaci ajejímu vlivu na 

utváření gender stereotypů a také vlivu reklamy. Výčet rozdílů mezi interpersonální a 

masovou komunikací není určitě vyčerpávajícÍ. Závažnější připomínka se ovšem týká toho, že 

hovoříme-li o komunikaci, jsou jejím hlavním nástrojem znaky a znakové soustavy, nikoli 

symboly. 

Z formálního hlediska se v této části rigorózní práce vyskytují četné nedostatky při 

citování literatury. Např. na s. 58 je zprostředkovaně citován Goffman, ale není jasné, o 

kterou práci jde - z kontextu vyplývá, že patrně o práci The presentation of self in everyday 

life, která ovšem vyšla v českém překladu aje tedy dostupná. Jsou citovány mnohé práce, 

které nejsou uvedeny v seznamu literatury: např. s. 66 - Kolářová (2004), Bosá (2005), s. 67. 

- Smith (1984), s. 71 - Repetti (1984), Calhoun (1989), u Dominicka (s. 71) nekorespondují 

data vydání aj. 



Až v úvodní kapitole empirické části se dovídáme, že cílem práce je ~istit, jakým 

způsobem jsou v televizní reklamě zobrazovaní muži a ženy. Výzkum je založen na obsahové 

analýze reklam uváděných v komerčních televizích (Markíza, Nova, Prima) a proběhl ve dvou 

etapách: v r. 1998 (6 reklam) a v r. 2006 (7 reklam). Časový rozdíl osmi let má sloužit 

k postižení případného posunu v pojetí konstrukce mužských a ženských rolí v reklamách. 

Autorka postupuje tak, že nejprve popisuje obsah (děj) zachycený v reklamě (škoda, že 

nejsou uvedeny doby trvání reklamy), pak následuje rozbor či interpretace, které jsou více či 

méně obsáhlé. Pro obsahovou analýzu je typické. že se stanovují jednotky. které jsou přesně 

vymezeny, a mají podchytit výskyt nějakého jevu. Autorka tento nezbytný krok učinila (viz 

str. 77), ale při vlastní obsahové analýze je v jeho naplňování nedůsledná. Způsob analýzy dat 

se tak více podobá analýze diskurzu, pro kterou je typické citování nějakých výroků a jej ich 

interpretace. Tento způsob zpracování není na závadu, ale je v rozporu se zamýšleným 

postupem. 

Výběr reklam má evidentně dokumentovat vliv televize na utváření představy o tom, 

kdo je a jakou má ve společnosti roli muž či žena. To autorka uvádí i v diskusi (s. 104) a 

netají účelovost takovéhoto výběru. V tomto smyslu je záměr naplněn. Vzniká ovšem otázka. 

kolik procent tento typ v záplavě reklam prezentovaných televizemi představuje a zda není 

jejich vliv zveličován. Druhá námitka souvisí přímo s názvem práce, resp. cílem, který 

implikuje. Autorka sice vysvětluje výběr reklam pro druhou fázi výzkumu, ale zákonitě 

vzniká pochybnost, nakolik je tento výběr opět účelový. Nicméně, autorka činí (sice opatrný

viz s. 104) závěr, že došlo během osmi let k posunu zobrazování gender rolí a že tento způsob 

zobrazování je výrazem změn ve společnosti. Tento závěr lze ovšem chápat nanejvýš jako 

domněnku. 

Celkově konstatuji, že teoretická část je napsaná srozumitelným a kultivovaným 

jazykem, že má jistou koncepci, ale že její provázanost na empirickou část by mohla být 

přímočařejší. Empirická část je nepochybně zajímavým metodologickým pokusem o ilustraci 

autorčina předpokladu, že i televizní reklama může formovat konstrukci gender rolí v dané 

společnosti. 

Závěr: Přes jisté kritické připomínky, které by měly sloužit zejména případnému pokračování 

v řešení tohoto tématu, doporučuji předloženou práci Mgr. L. Trézové k obhajobě. 
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