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Predložená bakalárska práca sa venuje pomerne častému predmetu záujmu študentiek 

a študentov vysokých škôl – rodovým (genderovým) stereotypom v reklamách. Napriek tomu, 

že akademického hľadiska sa téma práce a položené výskumné otázky môžu javiť ako málo 

objavné, považujem vypracovanie uvedenej práce za dôležité a prínosné jednak z toho 

hľadiska, že autorka sa venuje menej analyzovaným reklamným videám (a nie statickým 

obrazom) a tiež z hľadiska toho, že analýza reklamných obsahov je dobrou prípravou na 

kritickú analýzu ďalších typov mediálnych obsahov pre autorku v budúcnosti.  

V teoretickej časti práce autorka vysvetľuje základné pojmy, ktoré budú tvoriť základnú 

mriežku jej analýzy v empirickej časti. Oceňujem, že popri všeobecnejších definíciách 

kategórie rodu (gender) sa sústredí na interakcionistické chápanie West a Zimmerman, ktoré 

je práve pre reklamné videá vhodným analytickým nástrojom. Pojem rodové stereotypy je pre 

rodové štúdiá v istom zmysle pojmom pomocným, no má dobré uplatnenie všade tam, kde sa 

jedná o diskusiu rodovej normativity, presnejšie rodovej heteronormativity. Autorka práce si 

vhodne vyberá ako hlavné oblasti, kde ukazuje stereotypizáciu rodových rolí, pôsobenie žien 

v súkromnej sfére a pôsobenie mužov v zárobkovej činnosti a tiež mýtus krásy. Od nich sa 

totiž odvíja aj spotrebiteľská kultúra a sprostredkovanie aj svet reklamy, ktorého fragmenty 

analyzuje.  

Z hľadiska analýzy reklám považujem za dôležité to, že autorka, hoci stručne 

a v angloamerickom kontexte, sa venuje premenám v rodovo stereotypnom zobrazovaní 

v reklamách v čase (s. 22) a tiež tomu, že premieňajúca sa kultúra (britské kultúrne kritičky 

by neváhali použiť termín postfeministická) ponúka aj modifikované rodové stereotypy, 

akoby oslavujúce oslobodenie žien (s. 23). Za pozitívum práce tiež považujem dôkladné 

vyjasnenie pojmu sexizmus, ktorý býva často zamieňaný s využívaním motívu sexu či nahoty 

v reklamách. Napriek tomu, že študentských prác o reklamách vzniká pomerne veľké 

množstvo, je negatívnou vizitkou akademického výskumu v oblasti rodových štúdií to, že 

jeho zameranie sa na reklamy je pomerne obmedzené. Z toho vyplýva aj limitovaná možnosť 

autorky vsadiť svoj výskum do kontextualizovanej, časovo špecifickej, analýzy reklám 

v českom prostredí.  

Autorka pomerne podrobne opisuje postup práce, voľbu metód, získanie dát aj ich samotné 

spracovanie, analýzu. Reklamy na analýzu vyberala z väčšieho množstva vhodných 

diskusných podnetov, ich redukcia na tri ukážky podľa môjho názoru bola dobrou voľbou, 

vďaka ktorej bol rozsah diskusií aj množstvo diskutovaných tém (možných kategórií, ktoré sa 

mohli v analýze objaviť) obmedzený a umožnil tak skôr sústredenejšiu než rozbiehajúcu sa 

analýzu. Pri spätnom pohľade na výber reklám však zároveň možno namietať, že výber 

reklám ponúkal len pomerne malú dvojznačnosť či viacznačnosť v ich čítaní a reklamy ako 

také do veľkej miery kopírovali kategorizáciu reklám autorkou prebranú od Vojtěchovskej. 

(Námetom na ďalšiu prácu by mohla byť skupinová diskusia nad rodovými, vekovými ale aj 



etnickými obsahmi katalógov IKEA, ktoré na prvý pohľad mnoho stereotypizácií prekračujú.) 

V samotnej analýze reklám však oceňujem organické prelínanie opisu teoretických textov 

analyzujúcich rodové stereotypy a reklamy spolu s uchopením a reflektovaním prehovorov 

účastníčok skupinového rozhovoru. Citovanie literatúry aj jazyková kultúra práce je na veľmi 

dobrej úrovni; v práci sa vyskytujú len drobné chyby (chýbajúce čiarky v dlhších súvetiach), 

ktoré nijako nenarušujú čitateľnosť práce.  

Do diskusie by som rada položila dve otázky. Prvá sa týka relatívne širokého rozpätia reakcií 

na reklamy premietané respondentkám. Ako konštatuje autorka, druhá fokusová skupina bola 

v svojom hodnotení reklám „miernejšia“ – vedela sa s nimi lepšie identifikovať a nebola 

k nim výsostne kritická. Vo všeobecnosti sa respondentky vedeli identifikovať s rolou matky, 

niektorým nebola vzdialená ani rola sexuálneho objektu (v reklame na Kinder Bueno). 

Neočakávam, že autorka práce presne identifikuje faktory, ktoré tento rozptyl hodnotenia 

spôsobujú, no predsa len, ak by mala ďalej skúmať tieto rozdielne hodnotenia, aké otázky by 

sa ďalej pýtala, aké činitele by sledovala, aby sa o motiváciách pre tieto hodnotenia dozvedela 

viac? Druhá otázka sa týka novších podôb reklamy a ich možného skúmania: Autorka síce 

konštatuje, že miestom stretávania sa s reklamou pre jej vrstovníčky je primárne internet 

a menej tlačené časopisy, predsa by som sa však chcela spýtať, ako vníma presun reklamy pre 

ešte nižšie vekové kategórie, ale pre jej vekovú kategóriu, do videí tzv. youtuberiek 

a youtuberov. Aké posuny v rodových významoch tento druh reklamných videí podľa nej 

umožňuje? Aké rodové významy zase uchováva a posilňuje?  

 

Šárka Hanáková pracovala na bakalárskej práci svedomito a ušla kus cesty najmä z hľadiska 

dizajnu výskumu, výberu výskumných metód, zdarného prevedenia samotných rozhovorov aj 

ich analýzy. Svoju schopnosť vnímať rodové obsahy predmetu výskumu, ktorú si budovala 

návštevou predmetov z rodových štúdií pre bakalárske štúdium, posilnila dobrým zvládnutím 

výskumnej práce.  

Práca spĺňa požiadavky kladené na bakalársku prácu. Odporúčam ju na obhajobu a navrhujem 

ju hodnotiť známkou výborne (1). 
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