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Průběh obhajoby: Předseda komise zahájil obhajobu a vyzval diplomantku k

představení práce. Autorka seznámila komisi s tématem a jeho
povahou. Práce je na rozhraní oborů, z čehož vyplývá jistá
komplexita šíře tématu. Vedoucí práce zhodnotil práci jako
ambiciózní a z formálního hlediska neměl k práci výhrady. Cíl práce
považuje za legitimní, nicméně jistým způsobem omezuje prostor, ve
kterém se může pohybovat - např. nutnost využívat v podstatě jediný
zdroj, byť autorka se vyhnula jeho zbytečnému nadužívání; některé
podklady jsou v rámci práce tohoto rozsahu nedosažitelné či
nezpracovatelné - je otázkou, zda zaplnění takto vzniklých mezer
mohlo ovlivnit závěry práce. Problematické je do jisté míry využití
neodborných zdrojů. Práce je svou povahou specifická a v některých
místech opouští sociologické pole, a to v důsledku vymezení tématu -
je tedy třeba práci posuzovat podle kritérií této specifické oblasti.
Oponent práci hodnotí jako dobrou, nicméně považuje empirickou
část práce za nekoncepční (částečně i v důsledku nejasného
vymezení metody navržené autory, z nichž diplomantka v práci
vycházela). Rovněž využívání různých, včetně neodborných zdrojů,
bez rozlišení jejich povahy a povahy tvrzení v nich obsažených (a
často jejich nekritického přijetí), přispívá k dojmu nekoncepčnosti a
voluntarismu.
Diplomantka se postupně vyjádřila k připomínkám oponenta - jednak
si netroufla zasáhnout do tak komplexní teorie, z jaké vycházela, aby
mohla vylepšit metodologický přístup původních autorů. Rovněž
upřesnila, proč považuje vlastnickou strukturu za klíčový faktor
ovlivňující českou mediální scénu. Oponent ještě připomněl
nejasnost volby Německa a Rakouska jako zemí vhodných pro
srovnání s ČR, kterou autorka rovněž upřesnila (společný historický
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vývoj a kulturní okruh). Dále se vyjádřila k otázkám vedoucího
práce. Ten měl ještě doplňující otázku na význam zlomového bodu
ve vývoji českých médií, kdy jejich vlastnictví přechází do českých
rukou. Diplomantka upřesnila, že jde i o pohled české veřejnosti a
veřejné a politické zájmy nových majitelů. Doc. Vlček ještě vznesl
otázku k roli veřejnoprávních médií a jejich agendě, což se následně
debatovalo.
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