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Zaměstnání:
Od r. 2006

2010 - 2015
Od r. 2013
2011–2012
Od r. 2006
2006
2002–2009
2005–2006
2002–2005
1999–2002
1998–1999

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, katedra
mediálních studií: pedagogická a vědecká pracovnice; od r. 2013 tamtéž:
členka mezinárodní výzkumné skupiny PolCoRe zaměřující se na výzkum
politické participace v prostředí digitálních médií s důrazem na genderové
aspekty participace
Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, katedra sociologie:
externí vyučující
New York University Prague: externí vyučující
editorka časopisu Mediální studia
Zakladatelka, manažerka a koordinátorka projektů o.s. Inventura,
ředitelka Normálního festivalu (2006–2012)
Externí redaktorka genderové informační a tiskové agentury Gita
Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jeden svět (editorka katalogu,
koordinátorka doprovodných akcí)
Žába na prameni, o.s. - koordinátorka projektu Rovné příležitosti
v pedagogické praxi zaměřeného na prosazování genderově senzitivního
přístupu do českého vzdělávacího systému, mediální podpora
Člověk v tísni, spol. při České televizi, o.p.s. – mediální podpora projektů
Varianty a Terénní programy
Česká televize, redakce domácího zpravodajství, redaktorka ve směně,
zkušenost s prací regionální zpravodajky (Jihlava, Plzeň, Praha)
Český rozhlas, publicistická tvůrčí skupina elévů (červenec1999
čtrnáctidenní tvůrčí stáž v Deutsche Welle)

Vzdělání:
2014 – 2017: Systemická supervize a koučování – výcvikový program v rozsahu 500
hodin. Rozsah a obsah výcvikového programu odpovídá evropským
požadavkům (ANSE1) na kvalifikaci supervizora
2005 – 2013 Ph.D. (obor mediální studia na Institutu komunikačních studií a
žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze – dále jen
IKSŽ FSV UK v Praze; obhájena disertační práce na téma genderových
aspektů redakčního prostředí ve zpravodajských médiích)
2005
PhDr. (rigorózní řízení na IKSŽ FSV UK v Praze, obor mediální studia)
2001 – 2005 Mgr. (obor mediální studia na IKSŽ FSV UK v Praze)
1997 – 2001 Bc. (obor žurnalistika, specializace televizní a filmová žurnalistika, na
IKSŽ FSV UK v Praze)
1

ANSE = Association of National Organisations for Supervision in Europe (www.anse.eu/html/standards.html)

Granty vědecké:
2017 – dosud GAČR – Grantová agentura České republiky: Hlavní řešitelka, standardní grant
17-17085S - Vývoj a podoby občanské online participace v České republice ve
vztahu k evropské migrační krizi (projekt klade důraz na genderové aspekty
online participace a diskuse o migraci a islámu)
2014 – 1016 GAČR – Grantová agentura České republiky: Odborná pracovnice, členka
týmu řešícího Standard Grant Nr 14-05575S - Role sociálních médií
v transformaci politické komunikace a občanské participace v České republice
Klíčové publikace posledních pěti let:
Vochocová, Lenka, Rosenfeldová, Jana. (2018 online). Ridiculed, but safe: What e-mothers’
discussion on migration tells us about the potential of ‘third spaces’ for the political
communication of women. European Journal of Communication,
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0267323118810865
Vochocová, Lenka (to be published in 2019). Ženy (a muži) v redakcích. Mediální instituce
pohledem genderových mediálních studí. (Women (and men) in the newsrooms. Media
institutions from the gender media studies perspective). Praha: Karolinum.
Vochocová, Lenka. (2018). Witty divas, nice mothers and tough girls in a sexist world:
experiences and strategies of female influencers in online political debates. Media, Culture &
Society 40(4), 535-550, https://doi.org/10.1177/0163443717729211
Vochocová, Lenka, Mazák, Jaromír & Václav Štětka. (2016). Nic pro holky? Genderové
nerovnosti v politické participaci na sociálních sítích. Gender, rovné příležitosti, výzkum 17
(2): 64-75, http://dx.doi.org/10.13060/12130028.2016.17.2.283
Vochocová, Lenka, Štětka, Václav & Jaromír Mazák. (2015). Good girls don’t comment on
politics? Gendered character of online political participation in the Czech Republic.
Information, Communication & Society, 19(10), 1321-1339.
Švelch, Jaroslav & Lenka Vochocová. (2015). Social Media As a New Challenge for Political
Participation Research. Czech Sociological Review, 51(1), 65. http://doi.org/10.13060/
00380288.2015.51.1.154
Štětka, Václav & Lenka Vochocová. (2014). A dialogue of the deaf, or communities of
debate? The use of Facebook in the 2013 Czech Parliamentary Elections campaign. Teorija in
Praksa, 51 (6). 1361-1380
Vochocová, Lenka. (2013). Mediální studia. In: Hrubec, M. Česká kritická teorie. Praha:
Academia
Nečas V., Vochocová L. (2014). Česká média a zahraniční politika: v hradním stínu a zajetí
emocí. Středoevropské politické studie (Central European Political Studies Review.), 2014,
vol. 16, s. 137-159. ISSN 1212-7817.

Vochocová L., Nečas V. (2013). The Media Context of Czech Foreign Policy. In Czech
foreign policy in 2013 : analysis. Prague: Institute of International Relations, 2015, s. 29-46.
ISBN 978-80-87558-21-8.

Odborné analýzy:
Analýza mediálního zobrazování genderově podmíněného násilí (Appeltová, M., Možíšová,
A., Vochocová, L.). 2016. Zpracováno pro oddělení rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR,
projekt: „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných
příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života“ (dostupné zde:
http://www.tojerovnost.cz/images/analyzy/Analyza-medialniho-zobrazovani-genderovepodmineneho-nasili.pdf)
Analýza vybraných částí vysílání Českého rozhlasu do zahraničí (Vochocová, L. a kol.) 2016.
Vypracováno v rámci projektu Technologické agentury ČR Soubor operativních analýz pro
prioritní oblasti české zahraniční politiky TB940MZV003, který provedl Ústav
mezinárodních vztahů pro Ministerstvo zahraničních věcí.
Zahraniční stáže:
duben-červen 2008 Hostující výzkumnice na Tufts University v Bostonu, MA, USA
(Communications and Media Studies department)
Mezinárodní spolupráce:
2017 – dosud COST Action IS1308 – Populist Political Communication in Europe (substitute
member)
Členství v profesních organizacích:
European Communication Research and Education Association (ECREA) – Vice-chair of the
CEE Network (od 2016)
Genderová expertní komora (od 2015)
Jazyky:
Angličtina – aktivně (mluvená, psaná, čtená)
Němčina – středně pokročilá, B2
Španělština – středně pokročilá
Francouzština – středně pokročilá
Ruština – mírně pokročilá
Český znakový jazyk - základy
Ostatní dovednosti:
Řidičský průkaz skupiny B
Uživatelské dovednosti na PC
Rychlopsaní na stroji/počítači

