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V diplomové práci řeší Zuzana Stehlíková sociální problém, který nesporně nabývá 

na aktuálnosti a – jak v závěru uvádí a dokládá svým výzkumem – jde navíc jev v poslední 

době nadmíru dynamický. 

Práce je založena na výzkumu sociální konstrukce obrazu stáří a starých lidí, její 

jádro tvoří výzkum soudobých diskursivních praktik, strategií a repertoárů či veřejných 

diskursů, kterými je stáří a identity starých lidí diskursivně formováno a trans-formováno. 

Zaměřuje se na diskursy ve kterých se ustavuje sociální realita stáří „zde a nyní“ (a zde a 

před pěti lety). 

Diplomantka těží z řady příhodných vědeckých oborů a konstruktivisticky 

orientovaných směrů, vychází z teorií, přístupů a metod diskursivní analýzy, zejména kritické 

CDA (van Dijk), z inspirací etnometodologické konversační analýzy MCDA  a stereo-typizace 

(Pickering). Využívá poznatků a konceptů mediálních studií o sociálním fungování medií, 

jako je moc/kontrola, dominance (Thompson, Trampota, Jirák, Kopplová) a dalších stejně 

jako se inspiruje ve výběru nástrojů analýz mediálních sdělení (McQuail, Pickering). 

 Díky důkladné rešerši domácí i zahraniční literatury, která se zabývá fenoménem 

stáří a díky pozornosti, kterou věnuje studiu výzkumů, které byly již k tématu vytváření 

obrazů a reprezentací starých a stáří (zejména, ale nejen mediálních obrazů) provedeny 

(Vidovičová, Sýkorová, Sedláková a další), nezačíná autorka výzkum na zelené louce, ale 

s pokorou vyplňuje objevenou mezeru ve vědění o tomto fenoménu. Důkladně zkoumá 

mediální diskurs a jeho proměny v čase a jako jeho (otevřeně) bulvárního reprezentanta 

nakonec vybírá deník BLESK, který je nejčtenější a na veřejný obraz stáří a 

utváření/uskutečnění  veřejného zájmu má nepochybně vliv.  

Cením si v tomto ohledu také postavení úlohy, kterým sleduje cíl podchytit diskursivní 

procesy/změny (diachronicky) v čase, což bývá náročné. Asi proto je řeší kompromisně – 

komparací dvou časových úseků. Vzorkování typu média, období i článku ustanovuje 

Zuzana Stehlíková až po pilotáži.  

Cílem výzkumu, jak jej nejen jasně deklaruje, ale naplňuje svým precizním a jasně 

empiricky pro/vykazatelným výzkumem, je zachytit na tomto médiu jistou (meinstreamovou) 

variantu dominantního mediálního diskursu stáří. Ptá se jaký obraz starých a jaký příběh 

stáří deník re-produkuje, a jak tato reprezentace sociálně funguje, zejména ve vztahu 
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k udržování či rozpouštění symbolických hranic a sociálních nerovností. Diplomantka si 

metody analýzy osvojila do velké míry za běhu, zkombinovala je a využila adekvátně datům.  

Přes zacílení na podobu konstruktu – na strukturaci, obsah a funkci obrazu, se 

Zuzana Stehlíková zabývá i oněmi diskursivními (sociálními) praktikami a strategiemi, 

kterými je obraz starých utvářen: přístupem do diskursu (hlasem, pozicí), kategorizací a 

kontextualizací či rámcováním. To považuji za důležité a hodnotné, neboť kritický náboj a 

politika výzkumu směřuje i k obnažování oněch praktik symbolické exkluze a degradace, 

kterými je stáří (a staří) běžně ustavováno.  

Závěry jsou zajímavé, nejen z hlediska podoby samotného obrazu (ten se příliš neinovuje), 

ale především díky rekonstrukci oněch repertoárů či referenčních rámců, ze kterých mediální 

zobrazování čerpá.  

Za nejcennější nález považuji popis změny samotného mediálního dominantního 

diskursu v čase – ono rozšíření tematizace stáří (aktivní, komerční/komoditní) a jeho 

zvýznamnění a krystalizaci.  

Teoretické vztažení nálezů k normativitě diskursu stáří a normalizaci českých seniorů, 

ke kontrole/moci a pokus o vyvození plausibilních závěrů na obecnější úrovni je hodnotné. 

Škoda, že mu autorka nevěnovala více prostoru, stejně jako porovnání svých nálezů se 

závěry jiných výzkumníků. Lépe by pak nálezy, které stojí na systematické precizní práci, 

„prodala“. Vztažení nálezů k jinak dobře zbudovanému konceptuálnímu rámci tak není plně 

vytěženo. Autorka by mohla, má-li zájem, toto využít jako podnětu k napsání odborného 

článku.  

 

NÁMĚTY, OTÁZKY:  

Autorka by mohla dostat možnost promyslet nálezy prizmatem pojmů, jako je 

governmentality, biomoc a dalších prezentovaných v rozpravě.  

Do rozpravy navrhuji z téhož důvodu i otázku: Co by mohlo/mělo přinést porovnání závěrů 

vývoje diskursu Blesku se závěry domácích a zejména zahraničních „západních“ výzkumů 

dominantních re-prezentací stáří?  

 

 

Práce čerpá z bohaté a relevantní literatury, formálně je precizní a literárně na úrovni. 

Navrhuji ji i proto hodnotit jako výbornou. 

 

V Praze dne 20.6. 2012 

Olga Šmídová-Matoušová 


