
Posudek diplomové práce Terezy Vytiskové „Mediální obraz samoživitelství 

v denním tisku“

Samoživitelství je téma, kterému se dlouhodobě věnuji prostřednictvím vedení 

diplomových prací, a proto jsem pochopitelně uvítal, když se Tereza rozhodla je rozvinout 

směrem k médiím, což je druhá velká oblast mého akademického zájmu. Obecně je tedy 

zřejmé, že téma považuji za důležité a relevantní. Konkrétně se Tereza rozhodla 

zkoumat, jak je samoživitelství konstruováno v hlavních českých denících, přičemž se 

rozhodla využít smíšený výzkumný design, kdy zkombinovala kvantitativní obsahovou 

analýzu s analýzou kvalitativní.

Na úvod je třeba podotknout, že Tereza práci nikterak neuspěchala, ale také nelze 

říci, že by ji zbytečně protahovala a práci často přerušovala. Pracovala systematicky a 

text se vyvíjel sice s obtížemi danými nutností rozvíjet formulační a stylistické dovednosti 

autorky, ale bez zbytečných zdržení a pauz. Z textu je však stále zřejmá jistá 

těžkopádnost a formulační nejistota, ale celkově se nepochybně výrazně posunul. Přesto 

však není úplně vhodné, abych místy četl mé vlastní formulace z pracovních poznámek 

(např. str. 25 – kritika hypotézy zrcadlení). Vhodnější by bylo je minimálně 

přeformulovat. Z formálního hlediska však byla vychytána většina překlepů, 

gramatických nepřesností a citačních problémů. Některé však zůstaly, jako například

mezery za desetinnými čárkami v předposledním odstavci na str. 9. Problematicky také 

na některých místech působí používání generického maskulina (např. tabulka č. 11, 12).

Teoretická část nabízí předvídatelnou paletu témat, ačkoliv někomu se možná 

může zdát, že se někdy pohybuje na dost základní úrovni (např. v části věnované 

médiím). To však bylo dáno skutečností, že se Tereza vydala na pole, kde si musela 

většinu věcí nastudovat sama, a já jsem se snažil ji přimět k tomu, aby se 

prostřednictvím psaní a kritického souhrnu literatury ujistila, že jim skutečně rozumí. To 

je však dost častý problém, když se studentky rozhodnou pro témata, ke kterým musí 

část teoretického aparátu nastudovat nově. Tereza k tomu však přistoupila velmi 

zodpovědně a místa šla za rámec toho, co jsem očekával (např. 2.4.1 Vývoj představ o 

vlivu médií).

Empirická část začíná tradičně zevrubným představením metodologických 

východisek, vlastní pozice a vlastních metod – kvantitativní obsahové analýzy, která je 

v mediálních studiích tradičním nástrojem pro podobný typ analýz, a kvalitativní 

obsahové analýzy, kde se Tereza volně inspirovala především kritickou diskurzivní 

analýzou. Oceňuji, že se autorka snažila poměrně podrobně vysvětlit i to, jak 

přistupovala k vytvoření kódovací knihy, protože to u kvantitativních metod nebývá až 

tak obvyklé.

Kvantitativní analýza je takříkajíc tradiční, ale je zde patrná snaha jít za pouhou 

deskripci a nabízet analytické vhledy. Kvalitativní analýza doplňuje a rozvíjí analýzu 



kvantitativní a je na ní vidět značný posun oproti prvním draftům. Celkové posouzení 

však raději nechám na oponentovi/ce, neboť mi chybí potřebný odstup od práce, kterou 

jsem vedl. Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení velmi dobře. Konečný 

výsledek se bude odvíjet od obhajoby práce.
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