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Průběh obhajoby: 

 Autorka prezentovala svoji práci, pohovořila o teoretických východiscích, o problematice bulváru, 

utváření hvězdy. Následně charakterizovala materiál a zaměřila se na stručnou charakteristiku metod a 

postupů při zpracování práce.  

 Konzultant i oponentka práce prezentovali své posudky, práci ohodnotili jako kvalitní a přínosnou a 

vznesli komentáře a připomínky.  

Autorka charakterizovala typickou čtenářku bulváru na základě cílové skupiny, jak ji mají v bulvárních 

médiích vymezenou.  

Pohovořila o etice a tabu ve spojitosti s pohřby a upozornila, že velice rychle dochází k posunům hranic, 

co je pro publikování přijatelné – více se nyní bulvár orientuje na fotografie celebrit na pohřbech, někdy 

zveřejňuje i truchlící pozůstalé, což v době zpracování a obhajoby diplomové práce ještě nebylo běžné.  

Sama charakterizovala proměnu jazyka bulváru za zpracované období i období po dokončení práce – 

upozornila na stále se zjednodušující jazyk. Domnívá se, že je to dáno snahou médií „být první“, což se 

odráží i v titulcích.  



Prezentovala rozdíl mezi image a mediálním obrazem – mediální obraz je podle ní součástí image, 

nicméně to dokreslují i jiné aspekty, nejen média (např. koncerty, autogramiády apod.).  

Vzhledem k připomínce oponentky autorka prezentovala proměny prestiže, nicméně dokazovala, že 

statistické tabulky, jež připravila pro obhajobu, dokreslují, že prestiž populárních hvězd a celebrit se 

neproměňují.  

 

Následně proběhla bohatá a živá diskuse týkající se problematiky bulváru, témat, hvězd. Autorka byla 

upozorněna na zbrklé generalizace, nicméně práce i obhajoba byly hodnoceny jako kvalitně připravené. 

Ocenilo se rovněž nadšení a přehled autorky.  
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