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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Typ posudku: posudek oponenta práce 

Autor práce: Mgr. Karolína Burdová 

Název práce: Na zdraví? Alkohol a jeho obraz ve veřejnoprávní televizi.  

Autor posudku: Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D. 

Autorka si pro svoji práci vybrala problematiku, která je (bohužel) v ČR dlouhodobě velmi 
aktuální, a to je problematika alkoholu. Autorka studuje mediální reprezentaci alkoholu v rámci 
vysílání veřejnoprávní televize a možnosti behaviorálních postrčení při tvorbě alkoholové 
politiky v ČR.  

Práce začíná již u originálního názvu, který považuji za velice povedený. Přípitek „Na zdraví!“ 
pak autorku provází celou DP. Autorka si klade tři cíle (s. 31-32): (1) identifikovat a 
interpretovat rámce užité při referování o alkoholu v ČT; (2) popsat současnou alkoholovou 
reklamu v České televizi a interpretovat ji v souvislosti s návrhem zákona o regulaci reklamy a 
(3) představit možnosti využívání konceptu nudge při tvorbě alkoholové politiky ČR. K takto 
stanoveným cílům autorka formuluje pět výzkumných otázek (s. 31-32).  
 
Aby byl mohl být takto stanovený cíl naplněn, autorka (1) práci člení do tří částí, (2) představuje 
teoretická a věcná východiska a (3) volí mix metod, které vysvětluje a následně aplikuje.  

1. Pokud se podíváme na strukturu práce, mohu konstatovat, že je zdařilá. Text je skvěle 
propojován, autorka často zmíní, že to, o čem píše, bude používat i v jiné části práce, a 
tedy „pošťouchne“ čtenáře k tomu, aby dával pozor, protože je to důležité. Práce je 
členěna do tří částí – teoretické, metodologické a analytické, přičemž součásti první 
části jsou 4 kapitoly, v části druhé je jen jedna kapitola a části třetí opět tři kapitoly. 
Samotné členění na tři části se mi velice líbí, je to přehledné, jednotlivé části na sebe 
plynule a logicky navazují. Méně se mi v této souvislosti líbí, že ony tři části DP jsou 
výrazně nevyvážené co do rozsahu – první a třetí část mají 25-30 stran, zatímco část 
druhá má pouhých pět stran. 

2. Co se týče teoretických a věcných východisek, autorka pracuje s konceptem podpory 
zdraví, představuje problematiku alkoholové politiky u nás a v mezinárodním kontextu 
a v rámci tvorby veřejných politik volí behaviorální přístup, tj. nudging. Domnívám se, 
že přístupy byly vhodně vybrány a zdařile představeny. Autorka dle mého názoru 
prokazuje, že jim rozumí. Oceňuji, že jednotlivé přístupy na sebe nenásilně a přirozeně 
navazují, i tato část práce je ucelená a logická.  

3. Co se metod týče, autorka kombinuje kvalitativní analýzu rámcování doplněnou o 
analýzu vizuální reprezentace tématu, případovou studii a desk research. Metody byly 
zvoleny a také aplikovány výborně, autorka prokazuje jejich plné pochopení.  
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Shrnu-li výše uvedené – domnívám se, že struktura práce je logická, teoretická východiska 
umožnila vynikající orientaci v komplexní problematice alkoholové politiky v ČR, metody 
byly dobře aplikovány. Autorka pracuje s adekvátním množstvím zdrojů. Výzkumné otázky 
jsou vhodně propojeny s cíli a byly v práci dle mého názoru zodpovězeny. Jejich zodpovězení 
pak vede k naplnění cíle. Způsob zpracování je zdařilý, jak obsahově, tak vizuálně. Výstupy 
DP jsou velice zajímavé a otevírají prostor pro další výzkum v této oblasti.  

Předložená práce se mi velmi líbí a nemám k ní vlastně žádné zásadní připomínky. Mám jen 
několik drobnějších připomínek či spíše komentářů.  

• První se vztahuje v nevyváženosti tří částí práci, jak již bylo uvedeno výše. Je to 
drobnost, přesto se domnívám, že by její odstranění mohlo ještě zvýšit dynamiku práce.  

• Z celé práce je patrný autorčin zájem o studovanou problematiku. To je jednoznačně 
pozitivní. Práce je velmi emotivní a často hodnotově zabarvená. To je sice sympatické, 
a jakkoliv si cením toho, že autorka ukazuje svůj postoj, nemělo by tomu tak v DP být. 
Uvedu dva příklady:  

„Považuji za naprosto elementární podotknout, že v případě alkoholové reklamy 
nedošlo …“, s. 14;  

„A i přesto, že je české zdravotnictví nadprůměrné, co se kvality diagnostických 
i léčebných postupů týče, významným způsobem selhává v prevenci zdravotně 
rizikového chování, mezi které zvýšená konzumace alkoholu jednoznačně 
patří.“, s. 8).  

U druhého příkladu je navíc nejasné, co znamená ono „nadprůměrné“ či ona „kvalita“ 
či ono „selhání“. To by bylo žádoucí lépe vysvětlit, ideálně odkázat na nějaký zdroj. 
Obzvláště v případě kvality ve zdravotnictví, což je samo o sobě velice komplexní a 
problematické téma.  

• Autorka také v práci pracuje s několika definicemi cíle, někde i s označením hlavní cíl, 
který se jinde nevyskytuje. Kromě cíle uvedeného výše je v práci možno najít i trochu 
odlišně formulované cíle (jakkoliv smysl je vždy zachován!):  

„Cílem práce je tedy zmapovat mediální reprezentaci tématu alkoholu v České 
televizi, a to nejen v hlavní zpravodajské relaci Události, ale také v reklamních 
sděleních, a dále odhalit možnosti využití konceptu nudge jako mocného rámu 
při tvorbě alkoholové politiky v České republice.“ (Úvod, s. 3) 

„Hlavním cílem práce bylo identifikovat a interpretovat způsob, jakým Česká 
televize referuje o alkoholu v rámci zpravodajství i komerčních sděleních. Cílem 
práce bylo také popsat možnosti behaviorálních postrčení při tvorbě televizního 
vysílání i obecně tvorbě alkoholové politiky České republiky.“ (Závěr, s. 70) 

• Postrádala jsem vysvětlení pojmu „konzumovat alkohol rizikově,“ které je v práci 
několikrát použito, např. s. 5 či s. 8, s. 85. Zajímalo by mne, co přesně to znamená. 
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• Autorka pracuje – myslím – s Harvardský stylem citování, u kterého používá hranaté 
závorky. Nejsem si jistá, zda je to v pořádku. Uvádění zdroje na konci odstavce, a 
ještě za tečkou považuji za matoucí – nejsem si jistá, k čemu se zdroj vlastně vztahuje.  

• V práci jsem našla několik překlepů, chybějících čárek. V práci jsou na několika 
místech použity různé fonty, nejsem si ale jistá, zda je tomu tak i ve zdrojovém Wordu 
či to nejde na vrub převádění do pdf. 

 
 
Celkově se domnívám, že předložená práce je ve výsledku, i přes drobné chyby, více než 
zdařilá. Doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou „A“. 
 
Možné otázky k obhajobě: 
 

1. V práci „pozitivně rámujete“ Adama Vojtěcha. Od odevzdání Vaší práce se ministr 
zdravotnictví opět změnil a stal se jím opětovně opět Adam Vojtěch. Spojujete si to, 
přes krátké období, které má zřejmě před sebou, tedy s nadějí na možné změny ve 
studované oblasti nebo se domníváte, že jeho prioritou budou jiné oblasti zdravotní 
politiky (případně jaké)? 

2. V práci píšete o možném omezování dostupnosti alkoholu v ČR, jako příklad uvádíte 
Skandinávii. Můžete diskutovat možná pro a proti tohoto případného kroku? 

 

 

Datum: 08/06/2021      Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.  

 
 
 


