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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 
 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Cíl práce (popsat reprezentace stáří a seniorů v deníku Blesk) je jasně formulován již v abstraktu a 

dále rozveden v úvodu. Struktura práce je logická, jednotlivé podkapitoly teoretické i empirické 

části na sebe navazují a práce tak tvoří smysluplný celek. 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Autorka pracuje s dostatečným množstvím literatury jak české, tak zahraniční. 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Autorka aplikuje kvalitativní analýzu mediálního diskurzu. Nezpochybňuji vhodnost této metody, 

mírné výhrady mám však k popisu metodologie. Spíše než odkazy na inspiraci pojetím analýzy 

jiných autorů bych uvítala přesnější popis toho, co konkrétně a jak autorka s daty dělala (jak 

vypadalo kódování a jak bylo s kódy následně pracováno). 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Argumenty autorky vyplývají ze zjištění prezentovaného kvalitativního výzkumu. V analytické části 

autorka ilustruje svá tvrzení vhodně volenými citacemi úryvků článků. Oceňuji, že autorka 

v průběhu analýzy odhaluje manifestní i skryté významy jednotlivých novinových sdělení citlivě a 

nenásilně, což činí interpretace a závěry obhajitelnými. 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Ano, jsou. 

 

 

 



 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Odkazový aparát je v pořádku, text je čtivý, po formální stránce působí práce pečlivě. 

 

7. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Zpochybnitelná je adekvátnost výběru pouze jednoho deníku k analýze, a to deníku Blesk. 

Argumentace nejvyšší čteností je logická, na druhou stranu je nepochybné výrazně bulvární ladění 

deníku. Má autorka tušení, jak by se lišily výsledky při zahrnutí i „serióznějších“ deníků do výběru?  

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Zuzana Stehlíková se ve své diplomové práci zabývá mediální reprezentací seniorů v deníku 

Blesk. Vychází z předpokladu, že média realitu nejen popisují, ale také spoluvytvářejí a mají tak 

moc přispívat k šíření stereotypů i autostereotypů o seniorech a stáří. Ačkoli téma mediálního 

obrazu seniorů není právě průlomové, kvalitativní analýza českých deníků v tomto kontextu dosud 

chyběla a práce proto přináší aktuální a důležitá zjištění. 

Teoretická část je věnována nejprve problematice stáří a institucím péče o seniory, poté 

médiím a jejich významu v dnešní společnosti. Pozitivně hodnotím volbu témat zařazených do 

teoretické části, která reflektují cíle práce a čtenář tak není zahlcen informacemi, které by 

v kontextu cíle diplomové práce nebyly využitelné. 

V empirické části autorka popisuje vlastní kvalitativní analýzu vybraných článků o 

seniorech v deníku Blesk. Tato část je poměrně podrobná, ale dobře strukturovaná, čímž čtenáři 

usnadňuje orientaci. Kromě deskripce aktuálního stavu je zahrnuto i časové srovnání mediálního 

obrazu seniorů mezi lety 2007 a 2011, které naznačuje určité trendy v prezentaci stáří v médiích. 

Vlastní analýza přináší některé očekávatelné závěry (např. že jsou senioři často prezentováni jako 

oběti), zároveň si ale autorka všímá i mnohých zajímavých detailů (např. že o finančních podvodech 

na seniorech se na rozdíl od podvodů mladších lidí píše i když jsou v řádech jednotek tisíc korun, 

čímž je zvyšováno relativní zastoupení článků o kriminalitě na seniorech v médiích). 

V závěru jsou shrnuta zjištění dokládající zejména důraz na zařazování aktérů článků deníku 

Blesk do seniorské kategorie a obvyklost prezentace stáří jako období pasivity a stigmatizace. 

Autorka vyvozuje závěry plynoucí z tohoto diskurzu pro českou seniorskou i ne-seniorskou 

populaci a nastiňuje možné perspektivy pro další výzkum problematiky. 

Celkově shledávám diplomovou práci Zuzany Stehlíkové po obsahové i formální stránce za 

kvalitní a navrhuji hodnocení známkou výborně. 
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