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Studentka představila zaměření práce a důvody volby tématu,
metodologický postup, včetně vymezení atributů seniora. Představila
hypotézy a ve vztahu k nim i závěry práce - senioři jsou zobrazováni
zejména s jídlem, nikoliv s léky, muži senioři jsou častěji zobrazováni
samostatně. Dále že se zobrazování seniorů v reklamě v čase proměnilo (ve
srovnání se staršími výzkumy).
Doc. Buriánek shrnul své hodnocení - práce byla zpočátku formulována
velmi široce, nakonec se ale povedlo práci udržet na jednotné linii, i když
se práce trochu rozbíhá z hlediska metodologie vymezení sledovaného
mediálního obsahu a rovněž s některými normativními předpoklady práce.
Nároky kladené na bakalářské práce nicméně práce splňuje.
Oponentka práce hodnotí strukturu jako logickou, nicméně v teoretické
části je struktura po jednotlivých článcích, což je poněkud neobratné -
chybí širší diskuse jednotlivých článků ve vzájemných souvislostech, chybí
rovněž i vlastní závěrečný přehled a zasazení závěrů do diskuse existující
literatury. Dále vyjmenovala několik dílčích problémů, včetně špatně
strukturovaného abstraktu a úvodu, místy ne zcela odborného jazyka a
dalších.
Studentka obhajovala zdůrazňování vlivu médií - starší lidé jsou v
současnosti mnohem častěji mimo domácí péči, nejsou tolik v kontaktu s
rodinou apod., takže se síla médií v konstrukci obrazu seniorů zvyšuje. Dr.
Sedláčková odvětila, že je ale třeba nepřehlížet i další faktory a zkušenosti
lidí z osobní interakce. Ke kritice malého rozsahu vzorku autorka zmínila,
že i studie, ze kterých vycházela, pracovaly s menším vzorkem. Dr.
Sedláčková upřesnila, že je spíše potřeba jasně určit, s čím pracujeme a s
čím výsledky srovnáváme.
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