
Posudek diplomové práce Terezy Křivánkové „Proměny konstrukcí soukromé a 

veřejné sféry z genderového hlediska ve vybraných ženských časopisech“

Tereza Křivánková ve své bakalářské práci navázala na dlouhou tradici feministických 

obsahových analýz tzv. ženských časopisů, ale svou práci pojala poměrně originálně, 

když se rozhodla zkoumat, jak je femininita konstruována na ose soukromý/veřejný ve 

dvou časově poměrně vzdálených časopisech (List paní a dívek, Tina). Své práci tak 

dodala další teoretický rozměr, který v podobných bakalářských pracích obvykle chybí, 

neboť se vesměs zaměřují pouze na genderové stereotypy. 

Pokud jde o procesní stránku věci, tedy to, jak Tereza výzkum realizovala a jak 

přistupovala k bakalářskému projektu, musím konstatovat, že patřila k těm pracovitějším 

a svědomitějším studentkám. Během celé, téměř roční spolupráce pracovala 

konzistentně, mé komentáře pozorně zapracovávala, stále posunovala úroveň textu a 

odevzdává práci přesně podle plánu studia, což není zas až tak obvyklé. 

Po formální stránce je práce na vysoké úrovni, což bohužel také nebývá vždy 

pravidlem. Práce je prosta překlepů, text je členěn přehledně a logicky, odkazovací 

aparát splňuje nároky kladené na bakalářskou práci. 

V teoretické části Tereza představuje relevantní odbornou literaturu a připravuje si 

půdu pro analýzu empirického materiálu. Z textu je patrné poměrně hluboké pochopení 

vztahu soukromé a veřejné sféry, jeho vývoje a jeho genderového rozměru.

Jak to má být, je úvod empirické části věnován diskusi zvolené metody i 

některých jejích možných úskalí. Myslím, že zde Tereza nabízí dostatek informací, aby si 

čtenářstvo mohlo udělat představu, jak postupovala, včetně informací o pravidlech, 

kterými se řídila při sestavování kódovací knihy, která je nabídnuta v příloze. Zvolenou 

metodu si osvojila velmi dobře.

Těžiště práce pro mne leží v části věnované diskusi výsledků obsahové analýzy, 

která přináší řadu zajímavých zjištění. Překvapivé pro mne bylo například, jak málo se 

změnila celková struktura témat ve dvou časopisech vzdálených od sebe 85 let. Tereza 

poměrně detailně diskutuje podobnosti a rozdíly mezi dvěma časopisy a zřejmě i proto je 

práce na horní hranici běžného rozsahu diplomových prací na naší katedře. 

Protože je pro mne samozřejmě náročné, ne-li nemožné, objektivně hodnotit 

práci, na jejímž vzniku jsem se svým způsobem podílel, spíše jen podotknu, že Tereza 

vhodně využila teoretický aparát prezentovaný v první části práce a nezůstala pouze v

rovině popisu, jak se u podobných prací nezřídka stává.

Vzhledem k výše uvedenému a při zohlednění mých zkušeností s vedením 

diplomových prací navrhuji známku výborně.
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