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Práce Stalking celebrit se zabývá problematikou nebezpečného pronásledování známých osobností, 

které bylo v České republice zákonem definováno jako trestný čin poměrně nedávno. Práce se dělí na 

část teoretickou, kde autorka shrnuje dosavadní poznání v této oblasti, část metodologickou, která se 

zaměřuje na popis cílů výzkumu, výzkumného nástroje a vzorku respondentů, a část analytickou, kde 

získané informace analyzuje a interpretuje. Cílem práce je zejména popsat zlomový okamžik, kdy se 

z fanouška stává pronásledovatel, porovnat stalking celebrit a „obyčejných“ lidí, zmapovat reakce 

obětí na stalking a popsat roli, kterou mohou v tomto případě hrát media. V českém prostředí zatím 

nevznikl žádný výzkum na dané téma, a tak se autorka rozhodla pro kvalitativní analýzu polo-

strukturovaných rozhovorů známých českých osobností.  

Předložená práce je poměrně dobře strukturovaná, přehledná a její části na sebe logicky navazují. 

Úroveň psaného projevu je také kvalitní. Práce se dobře čte, překlepy jsou minimální. Autorku bych 

ráda pochválila také za to, že využívá kromě českých, také zahraniční prameny. Práci naopak, celkem 

zbytečně, škodí řada nepřesností v citování, které čtenáři znesnadňují dohledání použité literatury. V 

seznamu literatury např. chybí odkaz na práci Imríškové a Podané (str. 35), autorka špatně používá 

sekundární citace, tj. neodkazuje na zdroj, který měla zřejmě k dispozici (např. Malsch, Visscher & 

Blaauw podle Hoffmann et al., 2002 na str. 36), často neuvádí kompletní informace (ročník a číslo 

časopisu, např. odkaz Hoffmann, 2009, dokonce ani název časopisu v případě odkazu Hirtenlehner et 

al., 2012, anebo kompletní autorský kolektiv, viz Meloy, 2008, kde májí být zřejmě také uvedeni 

autoři Sheridan a Hoffmann), není konzistentní (str. 11 – Jacobellis in Kinkade et al. 1964; str. 19 – 

Hoffmann & Sheridan podle Hoffmann et al., 2008; Meloy, 1998 nebo Meloy, 1989?), neuvádí stranu 

při doslovné citaci (str. 11 – Jacobellis in Kinkade et al. 1964), nepřesně uvádí názvy publikací, viz 

Meloy, 1989, a další. Domnívám se, že ani v bakalářské práci, která na studenty neklade takové 

nároky z hlediska meritorního, by k tak četným citačním pochybením nemělo docházet. 

Po obsahové stránce si cením odhodlání autorky postihnout problém stalkingu celebrit, tj. těžce 

dostupné skupiny lidí. Získání respondentů se ukázalo být, jak autorka sama přiznává, velmi složité a 

celkový počet respondentů tak nebyl příliš vysoký. Myslím, že je škoda, že se autorka omezila pouze 

na osobnosti zábavního průmyslu a nepokusila se kontaktovat celebrity z jiných společenských sfér. 

Zkoumání „reprezentativnějšího vzorku“ přenechává dalším výzkumníkům (str. 39). Cíle práce 

považuji za přehledně prezentované a dobře zpracované. Kapitolu 4.9. bych však nenazvala Shrnutí 

výsledků, protože v ní jde spíše o odpověď na druhou výzkumnou otázku, tj. porovnání stalkingu 

celebrit a „obyčejných“ lidí. Zdá se, že samotné shrnutí výsledků ve vztahu ke všem výzkumným 

otázkám v textu chybí. Stejně tak bych jako přílohu práce uvedla alespoň osnovu otázek, které se 

autorka při jednotlivých rozhovorech držela (to už je nicméně jen detail).   

Celkově zatím hodnotím práci jako velmi dobře zpracovanou. Toto hodnocení se však vztahuje spíše 

na obsahovou stránku práce. Otázkou zůstává, zda by nemělo být ještě sníženo, vzhledem 

k pochybením v citování, které je základem každé vědecké práce. 
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