
Posudek bakalářské práce Elišky Vokounové „Genderové stereotypy v percepci 

umění: Případová studie“

Umění stojí povětšinou stranou zájmu většiny českých badatelek a badatelů zaměřujících 

se na genderovou analýzu, s výjimkou Martiny Pachmanové. Vydat se v rámci 

bakalářského projektu do této oblasti pro studentku tedy především znamená začít 

mapovat v českém kontextu nové teritorium. Eliška Vokounová se této výzvy nezalekla a 

rozhodla se zkombinovat svůj zájem o genderovou problematiku se svým osobním 

angažmá ve virtuální umělecké komunitě kolem DeviantArt, což je jistě třeba ocenit. 

Pochválit ji také musím za velmi systematickou práci a píli, s jakou přistoupila ke 

svému bakalářskému projektu. V počítači mám několik draftů teoretické i empirické části, 

což nebývá pravidlem. Navíc jsem byl velmi spokojen s tím, jak se vypořádala s mými 

poznámkami. 

Po formální stránce je podle mne práce na přijatelné úrovni. Eliška se snažila 

opravit všechny překlepy a další chybky, na které jsem při čtení draftů poukázal. To se jí 

celkem podařilo v hlavním textu, ale v některých poznámkách pod čarou jí chybí tečky 

(str. 13, 15 či 16). Odkazování je až na některá opomenutí také v pořádku (str. 8 Linda 

Nochlin, str. 10 Woolf, str. 15 Hayes, str. 18 Duncan) a práce je přehledně členěná. Na 

hranici přijatelnosti je však přehled použité literatury.

V teoretické části jsou postupně pojednána relevantní témata od stručného úvodu 

do genderové problematiky přes internet jako médium až po velmi stručné pojednání o 

genderové identitě na internetu. Bohužel jsou ale některá postavena jen na několika 

málo zdrojích, nezřídka na sekundární literatuře. To platí jak o diskusi genderové 

problematiky, tak i o exkurzu do mediální teorie. Renzetti a Curran jsou úvodním textem, 

který by měl sloužit spíše jako podpůrný, a nelze na něm postavit celou podkapitolu. 

Totéž platí o podkapitole věnované Genderové identitě na internetu. Osobně také nemám 

rád silná slova typu „patriarchální řád bílého heterosexuálního muže“, na což jsem ve 

svých poznámkách upozorňoval.

Slabiny teoretické části podle mne vyvažuje velmi dobrá empirická část, která je 

vlastním těžištěm práce. V jejím úvodu Eliška zevrubně představuje svá metodologický 

východiska a vlastní metodu. Vlastní analýzu představuje systematicky a umožňuje 

čtenáři/ce ověřit si její interpretace na rozsáhlých citacích. Musím přiznat, že mne 

empirický materiál opravdu zaujal a tyto partie práce jsem četl jedním dechem. 

Hodnocení analýzy však raději ponechám na oponentovi/ce, protože mi chybí potřebná 

míra odstupu a kritičnosti k práci, kterou jsem vedl.

Shrnuto a podtrženo, jako vedoucí práce jsem velmi spokojen s prací, kterou 

Eliška odvedla, a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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