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Oponentský posudek na diplomovou práci: 
 

 Dominika Gašparová:  

 Obraz ženy v tlačenej reklame slovenských médií v období 1992-2012 

 

Diplomová práce Dominiky Gašparové se věnuje změnám v zobrazování žen 

v reklamě, tj. tématu z oboru genderových, resp. ženských studií. Jedná se o práci 

teoreticko-empirickou, v níž autorka vlastní empirický výzkum provádí a prezentuje 

v kontextu dvou vybraných teoretických přístupů dané oblasti. Čerpá přitom automaticky 

ze zahraniční literatury a své argumenty dokládá, resp. výsledky svého pozorování 

porovnává, s výsledky zahraničních studií. Práce je tak zasazena do kontextu soudobých 

výzkumných trendů, přičemž vlastním výzkumem daný obor obohacuje. Způsob jejího 

zpracování vytváří konzistentní celek, který má jasnou výkladovou logiku a závěry 

odpovídající stanovaným cílům.  

Z hlediska argumentace snad lze autorce vytknout až příliš časté opakování 

východisek a závěrů jiných studií o formách zobrazování žen v reklamách, jejich 

předpokladech v podobě stereotypů i dopadech na postavení žen ve společnosti. Práce 

tak přes své nesporné odborné kvality místy vykazuje (na můj vkus) až příliš angažovaný 

tón, příliš urputnou snahu poukázat na (a častým opakováním potvrdit) existenci 

závažného sociálního problému. Je třeba nicméně dodat, že autorka (alespoň co jsem 

schopen posoudit) se neuchyluje k dezinterpretacím, žurnalismu nebo agitaci. 

Polemické výhrady by u empirické studie mohly vést také vůči množství 

analyzovaného empirického materiálu. Vkrádá se např. otázka, do jaké míry se jednotlivá 

čísla časopisu mohou lišit (např. v závislosti na ročním období a s nimi souvisejícími 

inzerovanými produkty), tedy, zda jedno (říjnové) číslo dostatečně spolehlivě 

reprezentuje způsoby zobrazování žen v reklamě daného časopisu pro daný rok, resp. 

určitý mezník zvolený pro časové srovnávání. Ve skutečnosti se ovšem jedná o více než 

200 jednotek pozorování (reklam), a s ohledem na povahu výzkumu jakožto projektu 

diplomové práce lze tedy takové množství podle mého názoru pokládat za (byť na samé  

hranici) přijatelné. 

Po metodologické stránce byl výzkum proveden korektním způsobem, analýzy i 

jejich interpretace jsou adekvátní stanoveným hypotézám i povaze dat, vyvozené závěry 

odpovídají empirickým zjištěním a jsou koherentní se závěry jiných studií. 

 

Diplomovou práci Dominiky Gašparové navrhuji hodnotit jako velmi dobrou, 

v závislosti na průběhu obhajoby případně i jako výbornou.  

 

Jiří Vinopal, 16. 1. 2013 


