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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: vedoucí práce 

Autor/ka práce: Elizaveta Prudnikova 

Název práce: Olympiáda a média: genderové nerovnosti v zobrazování českých sportovců a 

sportovkyň 

 

Vedoucí práce: Dino Numerato 

Oponent/tka: Lucie Háková 

Navržené hodnocení: C 

 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Cíl práce je jasně formulován a odpovídají mu závěry. Práce je vhodně strukturována, ale jak 

uvádím níže, prospěla by jí extenzivnější analytická část.  

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Elizaveta Prudnikova se opírá o dostatek literatury, která je relevantní k tématu práce a využívá i 

cizojazyčné texty. 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Co se týče kvality použitých dat, autorka pracovala s poměrně vysokým počtem 380 (jednou je 

uvedeno zřejmě kvůli překlepu 308) článků. I z toho důvodu je velká škoda, že rozsah analýzy 

v samotné práci zůstává velmi omezený a samotná analýza představuje pouhé 4 strany (ze 27); 

některé části pak i zbytečně odbíhají od hlavního tématu práce – tedy genderové nerovnosti – 

k obecnějším aspektům (polovina jedné strany je poměrně popisně věnována jen tomu, že sportovci 

jsou v médiích označováni různým způsobem). Pro korektnost je třeba dodat, že analytické postupy 

částečně představuje i dvojstránková část 4.3 Zpracování dat.  

Navzdory stručnosti se Elizavetě Prudnikové v práci daří naznačit, že mediální prezentace ženského 

sportu má svá specifika. Autorka dokáže komentovat analyzovaná data ve vazbě na existující 

literaturu. Není úplně zřejmé, co má autorka na mysli spojením axiálního a selektivního kódování, o 

němž se zmiňuje na str. 18: "Proces selektivního kódování byl zařazen do axiálního kódování, a to je 

převážně kvůli jejich těsnému propojení." 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Argumentace je poměrně dobrá, ale zasloužila by si důslednější a detailnější interpretaci.  

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

Ano. 
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6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

Úroveň odkazového aparátu je poměrně dobrá (výjimkou je chybějící odkaz na rok textu Sekota na 

začátku části 1.3). V práci se objevují nějaké překlepy. Autorka používá sociologickou terminologii. 

Některé termíny nejsou používány vždy adekvátně: např. «oslovení» nebo «charakteristika»  

představují spíše kódované kategorie než „koncepty“ v akademickém slova smyslu. Z  jazyka je 

zjevné, že autorka není českou rodilou mluvčí a z tohoto důvodu je řada formulačních nedotažeností 

tolerovatelná. S přihlédnutím k dané skutečnosti je možné označit jazykovou vybavenost autorky 

jako velmi dobrou.   

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

Elizaveta Prudnikova v úvodu práce uvádí: „Zimní olympijské hry 2018 v Jižní Koreji z pohledů 

Komise pro ženy ve sportu (součást MOV) jsou genderově nejvyrovnanější olympiádou kvůli 

rekordnímu počtu zúčastněných žen.“ Samotná práce se soustředila na analýzu mediální prezentace 

sportovců a sportovkyň v Sochi. Domnívá se, že v souvislosti s tvrzením MOV mohlo dojít i 

k nějakému posunu v mediální prezentaci sportovkyň?  

 

 

Celkové hodnocení práce: 

Elizaveta Prudnikova na textu pracovala samostatně a se zájmem. Nižší úroveň práce je důsledkem 

dokončování práce na poslední chvíli. Jsem přesvědčen o tom, že obecně je v silách autorky 

předložit kvalitnější text. Zejména s přihlédnutím k velmi stručné analýze dat se obávám, že musím 

navrhnout slabší C.  

 

 

 

Datum:7/6/2018      Podpis: 
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