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Tato práce patří všemi svými  částmi k těm zdařilým, které významně posouvají  naše poznání. 

Cesta k předloženému výsledku nebyla rozhodně nijak jednoduchá a výsledek  byl podmíněn  díky 

souběhu různých faktorů (multidisciplinární přístup kombinace veřejné a mediální politiky, praxe 

autorky v pozici tiskové mluvčí MPSV, účast v semináří pracovní skupiny studentů na téma 

diskursivní analýza. To vše nebylo jednoduché pro autorku zkombinovat a v některých fázích

musela dát prioritu pouze omezenému okruhu uvedených příležitostí. Nakonec se ale podařilo 

z toho všeho získat zajímavou reflexi fungování českých veřejných médií ve vztahu k diskurzu 

důchodové reformy.

Téma  více než aktuální a problém od něj odvozeny dobře strukturován, cíle a otázky jasně 

formulované. Adéla Tomíčková dovede s přehledem kombinovat psaný text s grafickou tvorbou (to 

se mnoha studentům nedaří). Dovedla argumentovat výběr metod a byla schopna si utvořit 

výzkumný plán, zaměřený na okruh kvalitativních metod (diskursivní analýza, morfologická 

analýza, zúčastněné pozorování, obsahová analýza, interpretace textů, hloubkové rozhovory 

s pracovníky médií) a získat potřebná data. To vše jí postupně umožňovalo pronikat více do 

hloubky a porozumět studovanému výzkumnému problému. Jenom z časových důvodů neměla 

možnost pracovat ještě s širším okruhem primárních dat z prostředí teoretického diskurzu.  Bohatý 

zdroj primárních dat měla oproti tomu v dimenzi mediálního diskurzu.

Cesta k úspěšné práci vedla také přes poměrně bohatou a pečlivě vybranou literaturu. Práce 

obsahuje také potřebné popisné a analytické části, týkající se role a odpovědnost médií v poli 

působnosti souvisejících institucí (právních norem), která je zavazují ve vztahu k veřejnosti v rámci 

demokratického systému. Tato práce představuje pro česká veřejná média jakési kritické zrcadlo 

jejich přístupů a mohla by pro ně být podnětným východiskem k případné sebereflexi.

Doporučuji práci přijmout k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako výbornou. Práci navrhuji 
současně na pochvalu panem děkanem.
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