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Diplomová práce Terezy Rábové přináší zajímavé zamyšlení nad současnou adorací a
ikonizací hvězd nejen v prostředí showbyznysu. Studentka se zaměřila především na oblast

bulvárního tisku. Jedná se o téma spíše obecně kulturologické, ovšem diplomantka k němu

přistupuje z pohledu pragmatického, sociálně-lingvistického, mediálně-komunikačního a
publicistického.

Autorka DP se mimo jiné zamýšlí nad kulturním a společenským kontextem,
charakterizuje vznik hvězd, podrobně rozděluje hvězdy dle jednotlivých typů. Následuje

podrobná pragmatická analýza vybraných mediálních produktů. Podstatný je rozbor

prostředků, zvláště jazykových, které v médiích přispívají ke vzniku populární osoby.

Největší přínos práce vidím ve zkoumání a shrnutí společných znaků adorace mediálních

hvězd a adorace patrné v různých náboženstvích, a to z různých hledisek.
Diplomantka téma do jisté míry lingvistice vzdálené zpracovala zdařile. Prokázala, že má

rozhled V současné dostupne' literatuře zaměřené na mediální studia a neopomněla žádný

z důležitých aspektů mediální komunikace. Až na několik drobných jazykových chyb má

práce velmi dobrou jazykovou úroveň, je vhodně stylizována. Na celkové koncepci práce

postrádám pouze shrnující závěr. Druhá polovina textu mohla být V porovnání s první částí

trochu méně obecná.

Náměty k obhajobě:
l) Na s. 66 diplomantka uvádí, že novináři často své publikum podceňují, považují ho za

senzacechtivé, podprůměmě inteligentní. Mohla by autorka přiblížit, z jakého
materiálu vychází, a pokusit se podrobněji charakterizovat vztah autora k adresátům?

2) V kap. 3 se autorka věnuje některým z funkcí médií ve společnosti. Mohla by se
pokusit shrnout, jak média narušují, a jak naopak podporují komunikaci (nejen)

v rodinném prostředí?
3) Na s. 32 studentka píše o příloze HN Móda a byznys. Proč asi tato tiskovina má

přílohu tohoto typu? Mohla by studentka periodikum i pro něj netypickou přílohu

charakterizovat a vymezit proti novinám a časopisům s podobným obsahem?

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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