
Hodnocení bakalářské práce:   

Ženské webové magazíny očima čtenářek, se zaměřením na Blesk pro ženy online 

 

Teoretický část: 

Autorka si vybrala ke studiu poměrně komplexní fenomén internetových magazínů a rozhodla se 

věnovat především několika konkrétním tématům; zda-li obsah magazínů čtenářky ovlivňuje, jak jej 

vnímají, nebo jestli vnímají nějaké rozdíly mezi webovou a tištěnou verzí magazínu. Bude zde třeba 

kriticky zhodnotit, nakolik je možné některá z témat (z nichž by jistá vystačila na samostatný výzkum) 

uchopit metodou, kterou studentka pro svou práci zvolila. 

V teoretické části studentka nejdříve představuje masová média, jejich účinky a poté se věnuje 

publiku. V části o masových médiích se ale vyskytují jisté nedostatky, například když studentka hovoří 

o tom, že „média jsou totiž vždy součástí celkového společenského kontextu.“ Není jasné, jaký 

kontext má na mysli, a věta celkově nedává smysl. Bylo by vhodné se zde také opřít o více než jeden 

pramen, který je citovaný prakticky v celé kapitole. Je též škoda, že při představování etnografického 

obratu, studentka nepracuje s originální literaturou. Přesto je třeba vyzdvihnout, fakt, že studentka 

se v teoretické části snaží vysvětlit pojmy relevantní pro její užitou analýzu. 

V části o nových médiích je studentka zevrubně přestavuje, je ovšem škoda že nenabízí žádné shrnutí 

nebo kritickou analýzu předložených definic. Studentka například píše, že Blesk pro ženy se snaží 

genderové stereotypy bořit, nepopisuje už ovšem, jakým způsobem toho dosahuje. 

Pozitivně vnímám kapitolu, kde se studentka zabývá důvody, které ženy vedou ke čtení magazínů, pro 

ně určených. Kapitola je dobře zpracovaná a přináší rozličné vhledy do zkoumané problematiky, které 

studentka dále rozebírá. 

V poslední části teorie, se studentka věnuje povaze časopisu, který popisuje jako tematicky velmi 

široký, s velkým množstvím čtenářek. 

Největší nedostatky teoretické části textu spatřuji v práci s literaturou, která by mohla být širší a též 

s nedostatkem kritické reflexe, která v některých částech textu vyloženě chybí. Za pozitivní považuji 

fakt, že teorie souvisí s problematikou samotného výzkumu a reflektuje samotné výzkumné otázky. 

Studentka by ovšem mohla věnovat kapitolu také pracím, které byly na téma internetových magazínů 

pro ženy již napsány. 

 

Metodologie: 

Studentka zvolila metodu polostrukturovaných rozhovorů, které vedla s ženami, které Blesk pro ženy 

pravidelně čtou. Na tyto rozhovory se následně rozhodla aplikovat obsahovou analýzu. To je celkem 

standardní postup, je ovšem aplikován na poněkud nestandardní, vzorek. Studentka se rozhodla 

dělat rozhovory s čtenářkami, což bylo jediné kritérium, podle kterého vzorek vybírala. Její 

argumentace, o heterogenním publiku daného magazínu, je validní, přesto se pro výzkum kvalitativní 

jedná o vzorek až příliš široký. Studentka měla též lépe formulovat některé z výzkumných otázek, 



které by bylo vhodněji konkrétněji zaměřit, jelikož celkový záběr je na bakalářskou práci až příliš 

široký. Studentka svůj výběr vzorku částečně kritizuje, ovšem alternativu už nenabízí. 

 

Analýza dat 

V úvodu se studentka zabývá otázkou, proč ženy čtou Blesk pro ženy online. Za sympatické lze 

považovat, že studentka se zde pokouší propojit teorii s výsledky svého výzkumu, což není vždy zcela 

běžné. Závěr je poněkud obecný, což souvisí s nevyhraněností výzkumné otázky, přesto studentka 

získala alespoň nějakou představu o tom, co je pro čtenářky důležité. 

Dále se zabývá tím, jestli čtení magazínu přináší čtenářkám užitek. Problém lze spatřit například 

v jistých formulacích… například „převedení čtení do duchovní podoby“, dle studentky, znamená 

pozitivní naladění čtenářky. Chybí zde hlubší snaha o rozebrání problému, která je shrnuta poměrně 

banálně ve větě „pro některé jsou informace hodnotné a pro některé ne.“ Bylo by zde vhodné lépe 

rozvést, které z informací mohou být informantkami považovány za vhodné a které nikoli, takové 

rozvedení a rozbor by pak pomohly rozvést poněkud roztříštěnou sumarizaci, ze které je vidět mnoho 

odlišných přístupů jednotlivých informantek. Jako pozitivní lze vnímat, že se studentka snažila závěr 

strukturovat, což jí ovšem značně ztížila právě různorodost odpovědí. 

V části o celkovém názoru na ženské webové magazíny pokračuje problém spojený s přílišnou 

obšírností a záběrem témat, který by bylo možno lépe zpracovat, kdyby byl úžeji zaměřený. 

Studentka zde v jedné části interpretuje dost nekriticky výrok jedné z informantek, aniž by rozebíral 

blíže, jaký obsah považuje za přínosný a co sama považuje za „laciné informace.“ Za zajímavé lze 

považovat zjištění, že některé čtenářky jistý obsah vnímají seriózně, zatím k jiným článkům se staví 

rezervovaně, je pak škoda, že se zde více nepracuje s tím, který obsah je vnímaný jakým způsobem. 

V kapitole, kde se zabývá ovlivňováním žen, bych očekával větší konkretizaci způsob ovlivňování, 

v celku ale studentka ukazuje, že časopis může specifickými způsoby ovlivňovat například jisté 

konzumní návyky čtenářek. Sympatické je i porovnání s Naomi Wolf, přesto se zde domnívám, že 

z toho co studentka dokládá, její informantky ovlivňovány jsou. Vhodné je též propojení 

s Gauntletem. 

Z hlediska informačního vlivu na čtenářky autorka nepodává žádný ucelený názor a tato část působí 

značně roztříštěně, kapitole by pomohla výraznější strukturace a jasnější závěr.  

Jako lépe zpracovaná kapitola se pak jeví kapitola zaměřená na Blesk pro ženy online, která by ovšem 

mohla být obsáhlejší, chybí zde větší přehled toho, co si o časopisu myslí více informantek. Kapitola o 

četnosti návštěv stránek, je pak též jasně napsána, asi díky jasně formulované otázce, kterou v tomto 

případě není obtížné zodpovědět. I zde je sympatická snaha o propojení s teorií. 

Pozitivně též hodnotím část, kdy se studentka zabývá tím, co čtenářky čtou nejvíce a porovnává svá 

data se statistikami, přičemž nedělá redukcionistické závěry. Též část o sledování videa přináší pár 

poznatků, které jsou celkem zajímavé, například celkový kontext toho, kdy si informantky videa 

pouští. 

V závěru se pak autorka nedopouští redukcí a jen shrnuje závěry analýzy. 



 

Formální stránka práce: 

Zde je třeba říct, že práce obsahuje formální chyby, které jí stahují dolů, jsou to zapomenuté a 

nevymazané poznámky, občasné překlepy či chyby ve formátování textu. Práce je napsána lehce 

nadprůměrným slohem, ale celkově je srozumitelná, pokud se nezabýváme problémy s členěním 

několika částí analýzy dat, které by mohly být lépe strukturované. 

 

Závěr: 

Práci sráží celá řada nedostatků. Některé z výzkumných otázek nejsou příliš zřetelně formulovány, což 

práci následně škodí v samotné analýze dat, která vychází z příliš obecně formulovaných závěrů. Též 

některé formální aspekty práce jí příliš nepomáhají. Na druhou stran studentka prokázala alespoň 

elementární schopnost práce s metodou, kterou zvolila a v některých částech se snažila (více či méně 

úspěšně, spojit teorii s analýzou dat, což nelze považovat u bakalářské práce za zcela běžné). Aby 

mohla být práce obhájena, doporučuji si studentce připravit odpovědi na několik otázek níže.  

Hodnocení: 3 

Mgr. Vítězslav Slíva 

 

Doplňující otázky ke zkoušce: 

Vybrala byst nyní výzkumný vzorek méně obecný, pokud ano, tak jaký? 

Zaměřila byste se na konkrétní aspekty „Blesku pro ženy?“ spíš než na časopis jako celek? 

Pokud vezmete teorii Gauntletta a aplikujete ji na vlastní zjištění, nalezla byste ve svém vzorku 

způsoby, kterými byly čtenářky ovlivněny? 

V jakém slova smyslu je vaše publikum „aktivní součástí mediální komunikace?“ 

 

 

 


