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1) Věcného přínosu práce a její přidané hodnoty; 

Předkládaná práce je netradiční v pozitivním slova smyslu. Autorka přistoupila k tématu 

inovativním přístupem, přičemž těží z okolnosti, že má vzdělání i v oblasti mediálních 

studií. Pro analýzu veřejné politiky využívá poznatky z mediálních věd, což výslednou 

podobu práce nesmírně obohacuje a přispívá k novým poznatkům. Oceňuji, že autorka této 

práce nejen „hledá nedostatky“ zkoumané veřejné politiky, ale i navrhuje řešení.   

 

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení; 

Autorka má od výzkumného problému odvozeny tři základní cíle práce: 

„Identifikovat a interpretovat rámce užité při referování o alkoholu v ČT. 

Popsat současnou alkoholovou reklamu v České televizi a interpretovat 

ji v souvislosti s návrhem zákona o regulaci reklamy. 

Představit možnosti využívání konceptu nudge při tvorbě alkoholové 

politiky ČR.“ 

První dva cíle má dále rozpracovány do výzkumných otázek. Všechny cíle práce zcela 

naplnila.  

  

3) Strukturace práce; 

Práce je provázaná, přehledná a logicky strukturovaná. V úvodu práce autorka představuje 

věcná a teoretická východiska. Seznamuje čtenáře s problematikou alkoholu v české 

společnosti a s českou alkoholovou politikou včetně vývoje v této oblasti. Dále nás 

seznamuje s konceptem nudging v procesu tvorby veřejných politik, s fenoménem 

takzvaného „sludge“ či „dark nudges“ a s ohledem na metodologický přístup i s teorií 

rámcování. Následně se věnuje za využití relevantní zahraniční i tuzemské literatury 

mediální reprezentaci alkoholu.  Navazuje metodologií (více ad 6). V empirické části pak 

předkládá výsledky vlastního výzkumu: obraz alkoholu v české veřejnoprávní televizi a 

případovou studii zobrazování alkoholu v reklamních sděleních. Autorka identifikovala 

základní rámce s ohledem na prezentaci alkoholu v ČT. Velmi oceňuji i kapitolu věnovanou 

vizuální podobě mediálního diskurzu ve vztahu k alkoholu. Výborně je zpracována 

případová studie zaměřená na analýzu komerčních sdělení souvisejících s alkoholem v ČT. 
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Zařazení případové studie vhodně doplňuje analýzu rámcování alkoholu v ČT (v 

Událostech) a napomáhá k vysvětlení celkového mediálního obrazu alkoholu v ČT. Na 

závěr autorka předkládá kapitolu věnovanou možnostem uplatnění nudgingu při tvorbě 

alkoholové politiky v ČT. Tato kapitola prokazuje autorčinu mimořádnou dovednost 

odborně argumentovat, vyvozovat závěry a nacházet řešení.   

 

 Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace; 

Argumentace je na mimořádně vysoké úrovni, je opřena o práci s vlastními daty i o 

obrovské penzum relevantní literatury.  

 

4) Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů; 

Autorka zvolila poměrně nový teoretický přístup „nudgingu“, který má zpracován za 

pomoci velkého množství literatury. Teorii příkladně aplikuje při tvorbě doporučení. 

S ohledem na metodologický přístup, představuje i teoretické kořeny rámcování. Výběr 

obou teorií je vyčerpávajícím způsobem vysvětlen. 

 

5) Metodologického přístupu a aplikace jednotlivých metod; 

Na práci oceňuji promyšlený, transparentně popsaný a vysvětlený metodologický přístup. 

Autorka využívá metodu rámcování – kdy analyzuje nejen textový, ale i obrazový materiál. 

Autorka v metodologii pracuje s metodologickou literaturou a z celkového popisu jejího 

výzkumného přístupu je patrné, kolik systematické práce pro zodpovězení výzkumných 

otázek vykonala.  

 

6) Využití literatury a dat; 

Autorka se opírá o velké množství relevantní literatury včetně zahraniční.  Práce s daty je 

příkladná. Oceňuji velmi inovativní vizuální prezentaci dat.  

 

7) Stylistiky a formálního zpracování (citace, grafická úprava atd.). 

Po formální stránce je práce precizně zpracována, je přehledná a doplněná 

vypovídajícími tabulkami, obrázky a fotografiemi. Autorka prokazuje vynikající 

stylistickou dovednost a správně cituje.  

Otázka pro autorku: Jakými nástroji by bylo možné zamezit „temným postrčením“ 

v rámci komerčních sdělení v ČT? 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 

a hodnotit ji známkou „výborně - A“. 
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