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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 

Deklarovaným cílem práce Moniky Hubeňákové Role investigativní žurnalistiky v demokratické společnosti 

na příkladu Güntera Wallraffa je popsat, na jaké etické a právní hranice narážely zejména v 70. a 80. letech 

minulého století pracovní metody německého investigativního novináře a publicisty Güntera Wallraffa. Autorka 

si zároveň klade otázku, jak byla vybraná Walraffova díla ve své době přijata, a zda a jak se jeho působení 

projevilo na rozvoji investigativní žurnalistiky ve Spolkové republice Německo. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 
Monika Hubeňáková si pro svou práci zvolila bezpochyby zajímavé a společensky i odborně relevantní 

téma. Její zpracování však bohužel vykazuje celou řadu nedostatků. Na mnoha místech se vyskytují 
problematické věty či pasáže, u nichž není zcela zřejmé, zda za nimi stojí neznalost nebo formulační 
neobratnost. Např. hned v úvodu textu (str. 2) autorka píše, že „nedostatek zastoupení těchto témat“ 
(myšlena zejména kritika sociálních poměrů) v etablovaných médiích „vedl ke vzniku nových sociálních 
hnutí“. To ale rozhodně nebyl jediný důvod jejich zrodu, příčin byla celá řada.  

Na str. 10 bez další reflexe autorka odvážně tvrdí, že „žurnalistika referuje o událostech, které se 
skutečně staly“ a že „masmédia určují morální stanoviska“. Na str. 11 pak stojí, že „novináři podávají 
objektivní výsledky provedeného výzkumu“ a „mají větší možnost než jiné části obyvatelstva ovlivňovat 
politické procesy“. O všech těchto výrocích lze úspěšně pochybovat. A další se nacházejí i ve zbytku textu 
(namátkou str. 9, 13, 14, 16, 17, 18 ,19, 23, 31, 34). 

Na řadě míst není zcela jasné, v jakém kontextu se autorka právě pohybuje. Např. na str. 12 píše o tom, 
že „veřejnost nezpochybňuje legitimitu tisku“, nezmiňuje ale už, jestli má na mysli veřejnost německou, 
českou, světovou nebo jinou. Podobné je to i v kapitole 1.4. Dokument (zejm. str. 23,24). Na některých 
místech si autorka rovnou protiřečí (např. str. 34 a 36 – deník Bild podle první formulace referoval „spíše o 
politicích CDU“, podle druhé „pouze o CDU“, nebo str. 55, kde o jednom a téže kodexu mluví jako o 
závazném i nezávazném).  Jinde si autorka evidentně plete pojmy (Spolkový ústavní soud, Spolkový soudní 
dvůr str. 41, „programoví vedoucí CDU“ str. 45).  Na str. 37 autorka píše o zastřelení a „zavraždění“ Rudiho 
Dutschkeho v dubnu 1968. Evidentně jí uniklo, že studentský vůdce byl pouze vážně zraněn a zemřel až 
v roce 1979. Důležité osobnosti autorka v textu vůbec jmenuje bez toho, aniž by alespoň pár slovy nebo 
v poznámce pod čarou zmínila, kým byli a jaký byl jejich konkrétní přínos danému oboru (str. 
19,23,26,39,45).  

Jádrem a hlavním přínosem práce by podle autorky měla být třetí kapitola nazvaná „Analýza děl“, v níž 
se podle svých slov „soustředila na prezentaci obou děl v tisku“. Pokud odhlédneme od toho, že se nejedná o 
díla dvě, ale celkem čtyři (dva filmy a dvě knihy) a celá kapitola není v poměru k ostatním právě dlouhá (20 
stran), nabízí se otázka, jestli autorka skutečně zmíněnou analýzu provedla. Odpověď bohužel není  
příznivá: text je spíše deskriptivní než analytický a poznámkový aparát svědčí o tom, že i v zde autorka 
spíše čerpala ze sekundární literatury než z primárních zdrojů. 

 
  

 



3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 
Vedle obsahových nedostatků obsahuje bohužel práce Moniky Hubeňákové i celou řadu 

stylistických a formálních chyb. Především bych jí vytkla průběžné používání 1. osoby jednotného čísla 
(jsem se zaměřila, soustředila, jsem hledala – na str. 3, ale i na mnoha dalších místech), které do 
akademického textu nepatří. V úvodu většiny kapitol (např. str.13,20,22,44) navíc autorka zcela 
zbytečně (a opět za použití formulací v 1.os.) avizuje jejich obsah.  

Autorka se také v textu často (namátkou str. 2,3,15,21,43,47) uchyluje k opakování stejných 
slov a nerespektuje správné pořadí slov ve větě (např. str. 17, 39).  Není ani jasné, proč autorka napsala 
dvě kapitoly o investigativní žurnalistice a jednu z nich umístila do první a druhou do třetí části textu. 

 
 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
  
  Celkově vyvolává diplomová práce Moniky Hubeňákové rozpačitý dojem. Autorka si vybrala zajímavé 

téma a shromáždila relevantní vzorek primárních pramenů a sekundární literatury. Daný materiál ale 
nedokázala dostatečně kvalitně zpracovat a kriticky reflektovat. Její text je protkaný více či méně závažnými 
chybami a problematickými výroky. Na hlavní otázky, které si autorka v úvodu klade, nabízí text jen částečné 
odpovědi.  

 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
 
Na str. 16 píšete, že v Německu je „stále ještě patrný pozůstatek autoritářského státu v tom smyslu, že politici 
vystupují proti novinářům“. Čím toto tvrzení dokládáte? Čelí v Německu novináři většímu tlaku ze strany 
politiků než v jiných zemích? 
 
Na str. 18 zmiňujete vznik profesního spolku Netzwerk Recherche a organizace Initiative 
Nachrichtenaufklärung. Jaký byl/je jejich vliv na německou žurnalistiku? A jak hodnotíte činnost 
Rechercheverbund NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung, o němž se v textu nezmiňujete? 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (A-F): Navrhuji známku E, v případě mimořádně úspěšné obhajoby D. 
 
 
Datum:  19. ledna 2020     Podpis: 
 
 
 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 
 
 
 
 


