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Diplomová práce Adély Tomíčkové se zabývá rolí českých veřejnoprávních médií v diskurzu 

důchodové reformy, což je velmi atraktivní a živé téma. Celkově považuji předloženou diplomovou 

práci za velmi dobře zpracovanou, jak po stránce formální, tak po stránce věcné. 

Autorka dobře kombinuje pečlivý analytický přístup k dílčím aspektům zkoumaného problému se 

smyslem pro nadhled a zasazení jednotlivostí do celku. Práce je navíc dobře strukturovaná, takže se 

autorce daří v celé práci udržovat jasnou dějovou linii, jednotlivé části práce jsou propojené, 

logicky na sebe navazují a dohromady tvoří celek s určitou přidanou hodnotou. Hlavní poznatkový 

přínos této diplomové práce spatřuji ve srozumitelně formulovaných závěrech práce, které jsou 

podloženy přesvědčivou argumentací získanou metodologicky zvládnutou kritickou analýzou 

politického, odborného, veřejného a především mediálního diskurzu. 

Na začátku práce autorka jasně formuluje výzkumný problém, stanovuje cíle práce, výzkumné 

otázky a popisuje použité výzkumné metody. Výzkumné otázky jsou formulovány jednoznačně a  

odpovídají hlavnímu cíli práce, čímž je kritická reflexe role českých veřejnoprávních médií 

v diskurzu důchodové reformy. Výzkumné otázky jsou vhodně doplněny pracovními otázkami. Na 

výzkumné otázky si snaží autorka zdařile odpovědět v závěru práce. Poměrně rozsáhlou kapitolu 

(kapitola 2) věnovala autorka teoretickým východiskům. Tato kapitola je kvalitně zpracovaná, je 

zřejmé, že autorka prostudovala relevantní literaturu. 

Autorka dokázala dobře využít teoretické koncepty i metodologické přístupy v empirické části 

práce. Empirická část práce (kapitola 3) – vlastní analýza mediálního diskurzu důchodové reformy 

je pečlivě zpracovaná, jak již bylo zmíněno, autorka vhodně používá jak optiku detailu, tak celku. 

Je zřejmé, že autorka musela věnovat práci značné úsilí a prostudovat velké množství vstupních dat 

(analyzováno je poměrně dlouhé období od roku 1990 do roku 2010, pro analýzu mediálního 

diskurzu bylo použito téměř 500 textů). 



Stylisticky a formálně je práce kvalitně zpracovaná. V práci oceňuji také to, že všechny hlavní části 

práce jsou doplněny vlastními schématy, která dokreslují logiku přístupu ke zkoumanému problému 

(např. myšlenková mapa str. 5, konceptuální mapa str. 9, analytický rámec str. 39).

Celá diplomová práce má vysokou úroveň, autorka práci dobře teoreticky ukotvila, použila vhodný 

metodologický přístup a vyvodila jasné závěry. 

Při obhajobě by se mohla autorka zamyslet nad dalším vývojem role médií v diskurzu důchodové 

reformy. Vidí autorka nějaké šance na zlepšení v plnění rolí veřejnoprávních médií?

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 
a hodnotit ji známkou „výborně“.
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