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Průběh obhajoby: Diplomantka představila svoji práci. Seznámila komisi s důvodem
volby tématu, zaměřila se na analýzu textů na sociálních sítích, na
kterých se pořad Herbář prezentuje. Při mapování komunikačních
kanálů volila deskriptivní analýzu, zjistila, že pořad Herbář působí na
více kanálech (vysílání ČT, kniha, diář, z nových médiích jde o
sociální sítě Facebook a Instagram, vlastní blog a e-shop). Působení
na sociálních sítích je pro fanoušky vysoce atraktivní. Pro analýzu
textů využila obsahovou analýzu, k analyzovaným vzorkům
vytvořila záznamové protokoly, v nichž sledovala vybrané jevy
(formát, téma). Z hlediska jazyka byly zarážející překlepy a opakující
se jazykové chyby (interpunkce, zájmeno ji x jí). Do psané podoby
pronikají hovorové a nespisovné koncovky (pracuju; hmyzákama).
Texty jsou psány v různých osobách na Instagramu (ich-forma) a na
Facebooku (inkluzivní i exkluzivní plurál, druhá osoba množného
čísla i třetí osoba). Opakovala se apostrofa přátelé a interjekce
mňam. Časté byly otázky (zjišťovací i doplňovací), kladení zájmena
vy na konec výpovědi nebo zvolání zakončená vykřičníkem a
imperativy. Dále si povšimla deminut, přejímek, emoji, naopak se v
textu objevovalo málo kulinářských termínů. Příspěvky mají silnou
funkci informativní, edukativní, ale i persvazivní (neoznačená
reklama). Co se týče marketingových strategií, propojuje pořad
tradiční i nový marketing.

Připomínky vedoucí:
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Jak by autorka popsala humor Lindy Rybové a Kateřiny Winterové?
Jaký je osobní postoj autorky k product placementu obecně a k
product placementu v Herbáři?
Jak konkrétně by autorka využila získané informace v mediální
výchově?
Může autorka uvést příklad necitlivého užití product placementu?

Reakce autorky:
Humor Rybové a Winterové byl žoviální, dobromyslný, pořady byly
veselé a pozitivní, po odchodu Rybové se jeví humor Winterové spíš
jako ironický a sebeironický a není prvoplánový a přímočarý,
protože předpokládá širší socio-kulturní a politické znalosti.
K product placementu má autorka postoj kladný, ale musí být řádně
označen, aby byl užit eticky. V Herbáři je přímo označován. Uvedla
rovněž příklady necitlivého product placementu.
Autorka by využila práci s Instagramem a soustředila by se na
označenou a neoznačenou reklamu. Navrhla aktivitu.

Připomínky oponenta:
Po pročtení interpretace materiálu se mi jako hlavní otázkou jeví, co
jsou to kontaktové prostředky a je jich v práci využito?
Metafory na s. 99 bych píše interpretoval jako frazémy.
Na s. 103 autorka upozorňuje na nespisovné výrazy. V této
klasifikaci bych byl opatrnější a spíše bych je označil za expresivní.

Reakce diplomantky:
Autorka se vyjádřila k uživání kontaktových prostředků (kontaktový
dativ, oslovování), souhlasí s nesouhlasem oponenta ohledně
metafory a nespisovných prostředků.
Při psaní posudku oponent omylem napsal chybné datum.
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