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Genderová analýza médií je standardní, prakticky nevyčerpatelná předmětná 

oblast, v této práci zajímavě specifikovaná jednak typem časopisu a jednak 
zaměřením na analýzu obálek, které dávají této práci eo ipso marketingový 

rozměr, neboť lze u materiálu očekávat výraznější genderové poselství. Práce je 
tedy zajímavě koncipovaná, ale je škoda, že její, z mého pohledu zásadní, 
specifikum není vyjádřeno již v názvu. Preferuji názvy co nejkonkrétnější, zde 

tedy mělo být „analýza obálek …“. Nekonkrétnost totiž navíc podává matoucí 
sdělení: tato práce analýzou celého časopisu není, název to však sugeruje. 

Teoretická část má celkem logickou strukturu, i když ne u všech částí je jasná 
jejich relevance. Vždy je na místě uvádět jednotlivé kapitoly a podkapitoly 

explicitní informací, jak se dané teoretické koncepty vztahují k výzkumné 
otázce. Je to nejen služba čtenářstvu, ale také doklad toho, že autor má svou 
argumentační linku pod kontrolou. Jako čtenářka jsem se začala ztrácet již u 

podkapitoly „technické médium“. Dále jsou v této části dost rozsáhlé pasáže 
věnované moci médií a otázkám jejich působení na příjemce. Do práce to sice 

patří jako kontext, chybí mi však právě upozornění na kontextuální status těchto 
pasáží, které by rozsahem neměly zastiňovat východiska, která jsou v designu 
této práce z hlediska triády mediální tvůrci-mediální produkce-její příjemci 

hlavní, tj. východiska týkající se mediální produkce. Teoretická část bohužel 
působí jako sada značně podrobných konspektů, jež se nechají vést svůdnými 
zdroji, zde zejména Thompsonem (často jediný sekundární zdroj u řady témat), 

u nichž, opakuji, uniká jejich relevance. U tématu ideologie – je to pro design 
práce zásadní koncept, to nám autor ale také neřekne -, bylo na místě využít 

vedle Thompsona také Stuarta Halla. 

U představení pojmu gender oceňuji jeho komplexní pojetí opřené mimo jiné o 

definici Joan Scott, což je osvěžující ve srovnání s velkou částí diplomových 
pracích používajících hlavně Jarkovskou. I tato část je však, stejně jako část 

věnovaná médiím, sepsána redundantně jako soubor výpisků, opět není zřejmé, 
co z toho všeho autor považuje za klíčové koncepty pro svůj výzkum. 
Domnívám se například, že Berbery (Bourdieu) pro svou práci skutečně 

nepotřebuje stejně jako hromadu dalších „zajímavostí“. Tento charakter mají 
všechny části teorií, často jsou irelevantní celé podkapitoly, text se nechává vést 
jednotlivými autory, z nichž předkládá předimenzované konspekty, které měly 

tuto část zřejmě nafouknout. Proč je zde například rozsáhle konspektován 
Goffman a teorie reklamy? (Mimochodem – s údivem zde objevuji nadpis 



Teoretická východiska a ptám se tedy, cože to představoval předchozí text). 

Tato problematika může být samozřejmě funkční pro daný výzkum, ale je nutné 
zřetelně artikulovat jeho (možnou) převoditelnost pro analýzu obálek. Prosím, 
aby ji diplomand zkusit vyložit u obhajoby. To je však pouze jeden příklad za 

všechny. 

V otázce analýzy vizuálních obsahů autor vychází ze Sztompky a několika 

autorek, tj. z literatury nepochybně relevantní, ale text je opět velmi rozsáhlým 
popisem analytických přístupů a dle mého názoru patří již do analytické části na 

úvod metodologie. A také zde bylo třeba selekce, neúprosného škrtání. Prosím, 
aby autor zkusil u obhajoby říci, co by z těchto sekundárních zdrojů mohl zařadit 
do teoretické části a jak by to provázal s teoriemi, které má výše, a co naopak 

patří již do metodologií. 

Bohužel musím konstatovat, že celá teoretická část je sepsána naprosto 
bezmyšlenkovitě, jako školácké vršení konspektů, kde autor neukazuje nic víc, 
než že umí opisovat. Abych však byla spravedlivá – není pochyb o tom, že se 

diplomand seznámil se slušnou šíří relevantní literatury, nepochopil však, jak se 
s ní má pracovat ve vlastním díle, jakou funkci v ní má mít má teoretická část. 
Čtyřřádkové shrnutí teoretické části shrnutím není, bylo by ho bývalo třeba.

Analytická část začíná popisem výzkumného vzorku, chybí ale základní 

informace o médiu jako takovém – kdo ho vydává, v jakém nákladu časopis 
vycházel, jaká byla jeho cílová skupina, zda byl původní český nebo mutací 
zahraničního a podobně. Dále je představeno konstruktivistické paradigma skrze 

Stuarta Halla, budiž, autor ho však představuje jako „vnější rámec“ – ptám se, 
jak to myslí. Kombinace kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy je zde 

vhodná, chybí však zcela odkazy na metodologickou literaturu. Pokud jde o 
kvalitativní analýzu, autor se odvolává na ona rozsáhlá východiska z konce své 
teoretické části (Sztompka a spol.), aniž by je však operacionalizoval a přesně 

popsal techniku své analýzy. Stejně tak postup kvantitativní analýzy není vůbec 
vysvětlen, ačkoli byla na jednoduché úrovni celkem standardně provedena. Do 
ní je zařazena i analýza vedená pěti kategoriemi podle Goffmana, rozhodně 

obohacující, ale mám i zde za to, že východiska, z nich přímo vycházejí  
metodologické postupy, je lepší zařadit do metodologické části spolu s popisem 

jejich operacionalizace. Kvantitativní analýza byla dále inspirována diplomovou 
prací Lenky Krátké (nemohu si odpustit poznámku, že ji zde představuje jako 
„autora“!), co se týče typu pohledu zobrazených postav. Kvantitativní výsledky 

jsou vyjádřeny v tabulkách. Oceňuji, že kvantitativní analýza pracuje také 
s intersekcionalitou, sleduje věk a barvu kůže. Opakuji však, že je škoda, že na 

začátku analýz nebylo čtenářstvo se záměry a postupy autora – tedy alespoň se 



sledovanými znaky seznámeno. Kvantitativní část je zakončena velmi stručně a 

dozvídáme se, že jejím cílem měly být vytvořeny kategorie pro kvalitativní 
analýzu. Výskyt jevů vyjádřených v podobě kategorií byl výše skutečně doložen 
až na heteronormativitu, způsob jejíž kvantitativní identifikace nenajdeme. 

Postup kvalitativní analýzy opět není vysvětlen, dlužno však říci, že čtení 
vizuálního materiálu je v práci skutečně velmi pozorné a vnímavé. Převažuje 

popis, ale najdeme i adekvátní interpretace, bohužel bez explicitního propojení 
s teoretickými východisky (s výjimkou Goffmana), na něž autor odkazuje. 

Struktura kvalitativní analýzy vychází zdá se opět pouze z Goffmana – samo o 
sobě to nevadí, jeho kategorie jsou funkční -, ale pak je na místě přiznat barvu a 
nepředstírat, že vycházejí jak z kvantitativní analýzy, tak z jiných uvedených 

autorů a autorek, na něž není v analýze a interpretaci vůbec odkazováno (s 
výjimkou kategorie Heteronormativita). Popis jednotlivých kategorií je 

plynoucím textem, prospěla by mu nějaká vnitřní strukturace a právě také 
napojení na interpretační koncepty zmíněných autorů a autorek. Pod kategorií 
Ageismus, nepochybně důležité, najdeme všechno možné, prosím autora, aby u 

obhajoby stručně uchopil hlavní myšlenku této kategorie. Je velká škoda, že 
jednotlivé kategorie nebyly zakončeny dílčími závěry, ty najdeme až 

v celkových Závěrech, kde však není úplně jasné, o co jsou opřeny. Čtenáři a 
čtenářky nejsou povinni/y si nalezené jevy, významy a interpretace 
z nestrukturovaného textu „lovit“, i když autorovi přiznávám, že materiál, tak 

jako ho popsal a zanalyzoval, doklady k jeho závěrům obsahuje. Seznam 
literatury není dlouhý a již první odkaz na Beauvoir obsahuje chybu: uvedené 
české vydání neexistuje pod jménem Beauvoir de, nýbrž Beauvoirová.

Z výše uvedeného výčtu mých výhrad je zřejmé, že tato práce se pohybuje na 

samé hraně hajitelnosti. K obhajobě ji pouštím s výhradami a pouze z toho 
důvodu, že autorovi nelze upřít práci, kterou si dal jak s teoretickou částí, tak 
zejména s analýzou, i když má evidentně problém s pravidly žánru diplomové 

práce. Hodnocení nemůže být z mého pohledu lepší než dobře.
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