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Diplomový práce Marie Kočí Obraz muže v československých časopisech z 50. a 70. let je 
věnována tématu, které si zaslouží analytickou pozornost a pro které má médiologie vhodné 
metodologické nástroje, jak je uchopit. Autorka tedy měla možnost plně využít jak 
metodologii kvantitativní, tak metodologii kvalitativní analýzy.

Autorka prokázala velmi dobrou orientaci v odborné literatuře jak sémiotické, tak 
médiologické, což zřejmě bylo předpokladem k citlivé analýze a interpretaci excerpovaného 
materiálu. Přestože lze s dílčími názory polemizovat, je nutné uznat, že práce představuje 
vyvážený celek, který nakonec obsahuje hajitelnou analýzu symbolické reprezentace muže ve 
dvou srovnávaných obdobích.

Druhá až šestá kapitola obsahují terminologickou, metodologickou a konceptuální 
výbavu, se kterou autorka v práci operuje. Je potěšitelné, že necituje z „druhé ruky“ a 
odkazuje na klíčová díla citovaných autorů. Čtenář nabude dojmu, že citované texty má 
prostudoýané. O to víc pak překvapí např. tvrzení: „Saussure bývá nazýván strukturalistou, 
protože Chápe jazyk jako hloubkovou strukturu a mluvu nebo řeč jako je jí povrch. “ (s. 10) 
s odkazem na S. Halla. To je samozřejmě Hallův omyl, který by autorka citující Kurs obecné 
jazykovědy měla snadno odhalit. Protiklad hloubkové a povrchové struktury je o čtyřicet let 
mladší a pelze jej se Saussurem a jeho Kursem spojovat.

Podobných míst teoreticky nedourčených bychom našli více. Velmi vágní je např. 
pasáž o diskursu, které by jistě prospělo, kdyby autorka odlišila více pojetí diskursu. Podobně 
jednozdrojová se zdá být pasáž o konstrukci maskulinity v Man's studies. Naproti tomu zase 
stojí pasáže silné, např. rekapitulace názorů R. Barthese nebo VI. Macury (s. 20n.)

Vlastní analýza začínající na s. 24 je velmi pečlivá a zaujatá. Poznatky přináší zejména 
sémiotická analýza, pro kterou autorka zvolila poněkud stereotypní, avšak pro srovnání 
padesátých a sedmdesátých let nezbytný rámec.

Volba kvantitativní obsahové analýzy jako metody zpracování je sice možná, a leje  
otázka, zda její přínos pro práci je měřitelný úsilím, které na ni bylo vynaloženo. Dokázal 
bych si práci představit i bez této části, aniž by závěry podstatně utrpěly. Byly by snad 
dokonce hajitelnější, protože tvrzení: „Obsahová analýza, podle mého názoru, obohatila a 
potvrdila úzké propojení a vzájemné ovlivňování mediální skutečnosti a skutečnosti 
sociální. “ (s. 76), bych chtěl vysvětlit.

K drobnějším formálním nedostatkům nepatří ortografické chyby, ty autorka téměř 
odstranila, ale angličtina v Resumé na s. 104. Ke korektní angličtině se pouze blíží.

Závěrem soudím, že práce splňuje požadavky kladené na práci diplomovou. Její 
hodnota je ve shromážděných informacích, její slabiny lze spatřovat v některých pasážích 
teoretického zázemí. Její předosti jsou v analytické části. Práci doporučuji k obhajobě, a 
pokud se autorka vypořádá s některými námitkami v posudku obsaženými, navrhuji, aby 
práce byla klasifikována výborně.
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