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Diplomantka představila výzkumný problém a zvolený způsob jeho řešení,
tedy kvalitativní analýzu rámců, která byla zvolena vzhledem k povaze dat
a možnostem jejich sběru. Rámce užívané v práci byly nalézány
explorativně. Metodologicky bylo obtížné se vypořádat s rozdílným
způsobem vedení prezidentské kampaně oběma kandidáty (Miloš Zeman
kampaň nevedl).
Vedoucí práce shrnul svůj posudek, v němž kritizuje zejména to, že
zpočátku neměla práce ambicióznější cíle, kterých nicméně posléze
dosáhla, což se v první části práce neodrazilo. Odvedená práce i text je
dobrý, důkladněji by mohly být popsány metody rešerše, na základě které
autorka vytváří rámce. V práci není vyjádřeno, proč byla zvolena média
zrovna těchto kategorií (zdůvodnění vymezení cílových médií). Není
rovněž vysvětleno, proč analyzovaná témata byla v aktuálním kontextu ta
důležitá, což nevadí při současném čtení, může být ale nejasné v budoucnu,
kdy už kontext kampaní nebude v živé paměti.
Doc. Buriánek shrnul posudek oponenta, který ji hodnotí kladně, práce má
dobrou strukturu, byť je místy příliš detailní. Poznatky empirické části
působí podle oponenta poněkud povrchně a nepřinášejí zásadně nové
poznatky. Podnět k obhajobě žádá diplomantku o vztažení závěrů práce k
problematice nastolování agendy.
Diplomantka se nejprve objasnila volbu tématu migrace jako
analyzovaného tématu kampaně. Migraci zvolila pro její polarizující efekty
a na základě výzkumů veřejného mínění. Média volila s ohledem na dosah
na čtenáře a relativně vůči sobě tak, aby byla vzájemně různorodá. Z
hlediska nastolování agendy považuje diplomantka za účinnější kampaň
Miloše Zemana, neboť se mu dařilo tematicky kampani dominovat.
V otevřené debatě se doc. Buriánek dotázal, zda by se mohlo v kampani
objevit i jako téma, či rámec, (politické) zkušenosti, což by diplomantka
spíše charakterizovala jako součást image kandidáta, což je předmětně jiná
analýza. Další diskuse se vedla o pozicích jednotlivých médií.
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