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Průběh obhajoby: Předseda zahájil obhajobu a představil přítomné: doktorandka K.
Tvrdá, oba oponenti S. Schneiderová a M. Ferenčík, členové komise
J. Nekvapil, P. Kaderka a T. Sherman (omluven V. Elšík) a host-
zapisovatel M. Sloboda.
Školitel J. Nekvapil představil doktorandku, popsal průběh jejího
doktorského studia.
Doktorandka K. Tvrdá představila svou dizertační práci: výzkumné
otázky, sběr dat, výsledky o struktuře mediálních dialogických sítí v
různých letech socialistického období, shrnutí.
Školitel J. Nekvapil se vyjádřil k přínosu práce.
Vystoupení oponentky Soňy Schneiderové: hodnotí práci celkově
kladně. Poukazuje na potřebu vnímat materiál i jako publicistický
text s jeho žánrovými a sociálními specifiky, ne pouze jako
dialogickou síť. Zmiňuje problematičnost pojmu bachtinovské
dialogičnosti, který podle S. Schneiderové není aplikovatelný na
všechny příklady. Navrhuje využít současnou teorii transtextovosti.
Má výhrady ke kategorizaci některých případů.
Vystoupení oponenta Milana Ferenčíka: metodologii a teoretický
koncept mediálních dialogických sítí považuje za vhodné s určitými
výhradami. Určitým problémem je bachtinovský koncept dialogu
(nakolik jej lze použít pro výzkum dialogických sítí a pro
sociolingvistiku). Další otázkou je problém identifikace tzv. opravy
(repair v terminologii konverzační analýzy) na data tohoto typu.
Otázkou je v této souvislosti i to, co je tzv. preferovanou reakcí na
kritiku tohoto typu v datech, zda přijetí či odmítnutí. Tematizuje
problematičnost tvrzení o typičnosti zjištěné struktury dialogické sítě
(socialistické sebekritiky) pro režimy sovětského typu. Další otázkou
je způsob medializace kritiky ve zkoumaném období – která kritika
medializována byla, ale která se v publikovaných textech neobjevila;
viz také širší otázku role redaktora a role autora v tvorbě mediálních
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dialogických sítí.
Reakce doktorandky K. Tvrdé ad bachtinovský dialog: Vysvětluje,
že jej užívala v užším smyslu jako kontrastní typ dialogu vůči tomu,
který se konstituuje způsobem popisovaným v konverzační analýze,
tj. dialogizace např. tematicky nebo stylisticky v rámci jedné repliky,
nikoliv sekvencí více replik.
M. Ferenčík: Zda se intertextualita v práci pouze nezmiňuje bez
operacionalizace.
K. Tvrdá pokračuje ad aplikace konceptu opravy (repair) ilustrací na
dvou příkladech.
M. Ferenčík považuje ilustraci za uspokojivou pro typ other-repair.
Ptá se na přítomnost typu self-repair v datech.
K. Tvrdá odpovídá, že tento typ přítomen nebyl, ale souvisí to možná
se způsobem sběru dat, který nebyl vyčerpávající.
Doktorandka ad preferenční organizace v socialistické kritice v
datech: preference se neobjevila formulována aktéry explicitně, ale
vynucování určité podoby reakce na kritiku ze strany redakce novin
se objevilo.
M. Ferenčík se vrací k problému možného nezveřejnění částí
dialogické sítě.
Doktorandka potvrzuje, že přímo i v datech se objevují zmínky o
komunikačních situacích, které vstoupily do dané dialogické sítě, ale
medializovány nebyly. Popisuje dále fenomén kolektivizace aktérství
při prezentaci v médiích.
Oponent projevil spokojenost s vysvětleními doktorandky.
K. Tvrdá pokračuje na téma interakce mezi mediálními organizacemi
v podobě dialogických sítí.
Doktorandka se dále zaměřuje na poznámky oponentky S.
Schneiderové: ohledně současné teorie transtextovosti na několika
případech z dat ukazuje přítomnost a podobu architextovosti,
metatextovosti, paratextovosti a hypertextovosti. Tento teoretický
aparát podle ní dává jiný pohled na data.
Oponentka upřesňuje, že dokorandka užívala pouze obecnější
termíny a že chtěla poukázat na potřebu terminologického zpřesnění
při vyjadřování se o mezitextových vztazích.
K. Tvrdá ad použitelnost konceptů dialogické iniciace a reakce:
potvrzuje, že někdy v datech není jasné, o jaký typ repliky z hlediska
konverzační analýzy se jedná, a proto obecnější pojmy iniciace a
reakce by zde byly vhodnější.
S. Schneiderová uvedla, že je spokojena s odpověďmi. Oponent M.
Ferenčík potvrzuje spokojenost také.
Předseda komise otevírá diskuzi. Žádné příspěvky. Předseda
ukončuje veřejnou část obhajoby a zahajuje jednání komise o
hodnocení.
Po tajném hlasování byl vyhlášen výsledek 4 kladná hodnocení ze 4
platných hlasů a obhajoba byla ukončena.
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