
Posudek na bakalářskou práci Barbory Vaněčkové „Mediální prezentace 

biatlonistů a biatlonistek v Soči v deníku MF Dnes z genderové perspektivy“

Sport je v našem mediálním diskurzu převážně konstruován jako maskulinní záležitost. 

Mužským sportům je věnováno nepoměrně více prostoru, sportovci-muži plní roli 

společenských hrdinů a vzorů, mužské sporty jsou považovány za atraktivnější než 

ženské (viz mužský fotbal a ženský fotbal), v mužských sportech se točí řádově více 

peněz a nabízí mužům výrazně lepší kariérní vyhlídky. Naopak spojení ženy a sport je 

mnohem problematičtější, protože většina sportů ve své vrcholové podobě není v souladu 

s tradiční konstrukcí femininity. Není proto překvapivé, že sport je jedním z témat, která 

vždy přitahovala zvýšenou pozornost badatelek a badatelů v oblasti genderu. Barbora na 

tuto tradici bádání navazuje a využívá k tomu unikátní příležitost, kterou nabízí úspěchy 

současné generace české biatlonové reprezentace. České biatlonistky a čeští biatlonisté 

jsou dnes totiž na mezinárodní scéně srovnatelně úspěšní a biatlon je zároveň velmi 

populárním sportem, kterému je věnováno hodně mediálního prostoru, což otvírá prostor 

pro srovnávání. Téma proto považuji za aktuální a dobře zvolené. Vhodná je i zvolená 

metoda, kvantitativní obsahová analýza.

Pokud jde o Barbořin přístup k bakalářskému projektu, konstatuji, že se tématu

věnovala dostatečně dlouho. Věnovala odpovídající čas jeho přípravě a pracovala 

systematicky. Mé komentáře k teoretické části průběžně zapracovávala a snažila se 

vylepšovat kvalitu výsledného textu. To se však tak úplně netýká formální stránky věci, 

protože jsem i teď v práci nalezl řadu problémů s interpunkcí či překlepy, které se jistě 

daly při pečlivější editaci odstranit. Nepovažuji také za vhodné používat anglické symboly 

pro věci, které lze dobře vyjádřit česky (např. & místo „a“), na což jsem ve svých 

komentářích upozorňoval. Na druhou stranu další formální aspekty, jako je odkazování, 

strukturování textu, seznam literatury atd. jsou na dobré úrovni.

Bohužel stejně systematický přístup jsem nezaznamenal v případě Empirické 

části. Její větší část jsem neviděl, protože mi Barbora celý text zaslala až těsně před 

termínem odevzdání.

V teoretické části se věnuje standardnímu úvodu do genderové teorie, představuje 

základy mediální teorie a stručně se vyrovnává i s genderovou literaturou v oblasti 

sportu. Bohužel právě poslední jmenovaný okruh literatury zabírá pouze tři strany textu, 

což je méně, než by práci s podobným tématem čtenář očekával. V této oblasti by také 

byla na místě větší kritičnost, protože přejaté myšlenky typu: „jeho [sportovní] principy 

jsou nezávislé na ideologickém, filozofickém či náboženském zaměření…“ (str. 28) či 

„Profesionální sport tak v mezinárodních soutěžích…především zastává funkci 



mírotvornou a sjednocující různé národy“ (str. 29), lze velmi snadno zpochybnit. U 

obhajoby by Barbora mohla vysvětlit jak.

Kapitoly věnované genderové problematice jsou velmi závislé na jednom textu, 

Claire Renzetti a James Curran – Ženy, muži a společnost, který je navíc jediným 

obecným úvodem do genderových studií v ČR. Byl bych mnohem spokojenější, kdyby 

Barbora pracovala i s jinými podobnými texty typu M. Kimmel - The Gendered Society. 

Relevance alternativních pohledů vynikne zvláště, když v práci čtenář narazí na kapitolu 

2.3. Genderové role, protože tento teoretická přístup je dávno překonán, což právě 

Kimmel zevrubně diskutuje. 

Komplexnější přístup Barbora zvolila v podkapitole věnované médiím, kde čerpá 

ze širšího okruhu relevantní literatury. Je zde také patrný kritičtější přístup a snaha o 

konfrontaci různých teoretických přístupů. Trochu problematická je však snaha ukazovat 

vliv médií na gender (podkapitola 4.1.3.), protože média samozřejmě nemají vliv na 

gender, což je analytický koncept, ale nepochybně přispívají k (re)produkci genderového 

řádu.

Diskuse výzkumné metody v úvodu Empirické části je dostatečná a Barbora také 

tematizuje svá metodologická východiska. Vlastní analýza nabízí v mnohém překvapivá 

zjištění (např. že žena získala nejvíce pozornosti) a přímo vybízí k zajímavé teoretické 

diskusi. Barbora se také snaží využít teoretický aparát, který představila v první části 

práce, což hodnotím kladně. Celkově podle mne prokázala velkou genderovou citlivost a 

dobré analytické schopnosti. Zde bych jen podotkl, že při analýze fotografií by bylo 

přínosné využít i sémantickou analýzu, která by umožnila nahlédnout vizuální stránku 

věci ve větší komplexitě. 

Práci celkově hodnotím jako velmi dobrou. 
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