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Posudek vedoucího práce

Autorka předkládané diplomové práce si vytkla za cíl „zjistit, jaký obraz muže byl

prezentován v československých časopisech v 50. a 70. letech “ s tím, že se bude věnovat 

tomu „zdá a do jaké míry se v průběhu dvaceti let tento obraz změnil“ (s. 2).
I

Výsledkem autorčina snažení je text strukturovaný do šesti kapitol stati rámovaných 

úvodem 0 závěrem a doplněných resumé, literaturou a přílohou. Jádro práce tvoří obsahová 

analýza vybraných ročníků časopisů Vlasta, Květy a Svět v obrazech (data získaná analýzou 

jsou nabjdnuta v příloze), kterou autorka nabízí v kapitole sedmé. Ostatní kapitoly představují
I

výklad základních konceptů (obraz -  reprezentace -  stereotyp), dále charakteristikuI
sledovaných období a médií v těchto obdobích (se zvláštním důrazem na tituly, které měly být 

předmětem analýzy). Samostatně pak autorka nabízí výklad o metodě analýzy.

Jako konzultant práce musím předem připustit, že práce vznikala pomalu a v poměrně 

dlouhénii časovém údobí. Z konzultací s diplomantkou a z různých verzí jednotlivých kapitol 

vím, že autorka postupovala s rozvahou a opatrně, ostražitě dbala, aby se nedopustila nevratné 

chyby v) realizaci analýzy, a každý svůj krok mnohonásobně promýšlela. Soudím, že naI
výsledku jejího snažení je tento přístup patrný. Z konzultací také vím, že diplomantka 

vykazovala více vůle po bezchybném a pečlivém zpracování dokladového materiálu, zatímco 

do studia relevantní teoretické literatury se pouštěla o poznání váhavěji (to není výtka, jen 

svědectví o autorčině naturelu).

Vzhledem k tomu, že vznik této diplomové práce byl vskutku výsledkem velmi 

četných konzultací, doplňování a vysvětlování, je pro mne jako vedoucího práce opravdu 

obtížná distancovat se od výsledku do objektivizující polohy posuzovatele. Na práci si cením 

především jejího metodologického zázemí. Autorka se nakonec s relativně málo známým 

polem teoretické literatury vyrovnala velmi dobře. Zařadila téma do kontextu mediální a 

kulturálních studií a v samostatné podkapitole pojednala o konceptu „obrazu“ na příkladu 

obrazu muže. Pak zpracovala obě sledovaná období a charakterizovala dobová média. Zde 

bych rád připomněl, že v záplavě komparativních diplomových prací se jedná o jednu z mála,



které snaží vnímat období od 50. do 80. let jako vnitřně diferencované, vždyť autorka 

předpokládala rozdíly v obraze muže řekněme „budovatelského“ a „normalizačního“. V tomto 

smyslu může být práce, myslím, chápána i jako příspěvek k poznání málo zmapovaného 

vývoje médií v Československu 2. poloviny 20. století (kdybychom měli práci chápat jako 

historický text, kapitoly 3., 4. a 5. by ovšem žádaly podrobnější propracování některých 

tvrzení, např. „nivelizace“, s. 26).

Za hodné pozoru považuji to, že diplomantka dokázala vhodně kombinovat 

kvantitativní a kvalitativní metody při analýze vlastního podkladového materiálu.

Kvantitativní analýza jí vhodně slouží k identifikaci „trsů“ jednotek, z nichž pak sémiotickou 

analýzou interpretuje vždy zástupce nesoucího reprezentativní rysy celého trsu. Dochází tak 

sledovatelným postupem k relativně ověřitelným výsledkům.

Závěrem rád konstatuji, že předložená diplomová práce zpracovává téma svým 

způsobem jedinečné, představuje text hodnotný a promyšlený a splňuje veškeré formální i 

věcné nároky kladené na diplomové práce. Rozhodně a jednoznačně práci doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm výborně.

V Praze 28. ledna 2006 doc. PhDr. Jan Jirák

katedra mediálních studií IKSZ

Centrum pro mediální studia CEMES


