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Pavlína Haklová se ve své bakalářské práci zaměřuje na fenomén těhotenství nezletilých a 

náctiletých v kontextu britské kultury. Výklad postupuje od historické perspektivy a sociálního 

modelu padlé ženy přes diskusi o politickém diskurzu, který významně formoval celospolečenské 

vnímání, až po populární mediální prezentaci. V širším pojetí se zabývá i fenoménem „chav“ a 

třídní nenávistí. 

Jako hlavní přínos práce spatřuji fakt, že zvolené téma je aktuální a českému prostředí 

poměrně vzdálené, tedy přináší nepříliš známé informace. Autorce se podařilo koncept práce 

vytvořit tak, že spojuje zdánlivě málo související oblasti společenského života a předkládá 

zajímavou perspektivu. Obzvlášť část pojednávající vliv a roli Margaret Thatcher považuji za 

velice přínosnou. Jistý problém ovšem představuje fakt, že jeden z deklarovaných cílů, tj. 

posouzení mediální působení Malé Británie, vyznívá značně do ztracena při rozsahu pouhých tří 

krátkých odstavců. Rovněž absence propojenosti některých textových pasáží vykazuje 

nedostatečné užití prostředků textové koheze, což znesnadňuje orientaci. 

Tento problém úzce souvisí se závažnějším nedostatkem práce, kterým je až příliš 

liberální přístup k užití citací. Formálně je signalizován nedůslednostmi jako např. na str. 7, kde se 

uprostřed strany objevuje citovaný odstavec bez jakékoli uvozovací věty a bez propojení 

s ostatním textem. Přestože věřím, že se nejedná o zlý úmysl, v bakalářské práci by se nemělo 

stávat, že je názor prezentován na základě reference k „popular belief“ a za celý dlouhý odstavec 

se jasně nedozvíme, co je z autorčiny hlavy, či vlastního výzkumu a co je vlastně z citovaného 

zdroje. Podobně na str. 19 není jasné, odkud autorka čerpá. Obzvlášť když zmiňuje Durkheima a 

jeho terminologii, je nepřípustné nechat odkaz bez citace. 

Rovněž formulační úroveň práce nelze nechat bez kritických výhrad. Na některých 

místech se jedna pouze o formální vágnost (odkazy k jiným částem práce bez uvedení paginace), 

či chybějící či chybně užité členy. V textu se ovšem dosti často objevují neobratnosti způsobené 

vlivem češtiny (např. str. 1 during which period; str. 7 to give a birth; str. 18 tends to more occur; str. 26-7 

true answer lies with addressing) a stylistická nekonzistentnost (např. str. 9 huge changes), čemuž se dalo 

lehce předejít pečlivou korekturou. 
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Navrhuji, aby se autorka při obhajobě vyjádřila k následujícím bodům: 

• Na str. 5 se autorka ptá, zda mediální obraz teenage mothers reprezentuje současnou 

populární kulturu v Británii a odpovídá si kladně. Je to její vlastní názor nebo 

pouze cituje (což z textu nevyplývá). Pokud nejde o citaci, na čem je tento 

souhlasný názor založen? 

• Mohla by autorka stručně porovnat britskou politickou rétoriku na dané téma 

s českým kontextem ve srovnatelném období? Především z hlediska srovnání 

viktoriánské morálky prosazované thatcherismem a konzervativci a pověstným 

českým „liberalismem“ či lhostejností k morálním otázkám v širším společenském 

rámci. 

• Na str. 24 ve druhém odstavci se zdá, že pojem working-class a underclass značně 

splývají. Z jakého důvodu? 

 

Práci tedy doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnotit předběžně jako velmi dobrou až 

dobrou a ponechat konečnou známku na výsledku obhajoby. 
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