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

 

Práce se zabývá částí díla německého spisovatele a novináře Güntera Wallraffa ze 70. a 80. let 20. století a klade 

si otázku po souvislostech těchto děl s vývojem investigativní žurnalistiky, jejích možností a mezí a dobovým 

historickým kontextem ve Spolkové republice Německo (s. 3). K dosažení tohoto cíle autorka vytváří jakýsi 

nepříliš jasný analytický rámec, s jehož pomocí pak zkoumá recepci knihy „Der Aufmacher. Der Mann, der bei 

‚Bild‘ Hans Esser war“ a filmu „Informationen aus dem Hinterland“ (1977) a knihy a filmu „Ganz unten“ (1985, 

1986). 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Práce má tři hlavní části. První z nich je spíše teoretického rázu a snaží se vystihnout problém vztahu 

žurnalistiky a společnosti v demokracii a možnosti investigativní žurnalistiky používat eticky sporné metody 

sběru informací jako je infiltrace. Tato část zůstává někdy příliš obecná a nedokáže vytvořit dostatečně ostré 

analytické nástroje, s kterými by se pak dále mohlo pracovat při analýze Wallraffova díla. Historické exkurzy by 

se daly omezit a ještě více zacílit na Spolkovou republiku. Málo přesvědčivá je část 1.4 nazvaná „Dokument“, 

která se snaží definovat žánr dokumentárního filmu (který nazývá nepříliš vhodně „dokument“). Domnívám se, 

že s ohledem na Wallraffovo dílo, které v 70. a 80. letech ostatně bylo víc literární než audiovizuální, by bývalo 

mnohem účelnější pokusit se definovat žánr reportáže, protože spektrum dokumentárního filmu je velmi široké a 

to, co dělal Wallraff, naopak velmi specifické – bez ohledu jestli médiem byla kniha nebo film. 

Druhá kapitola se zabývá Wallraffovým životem a pracovními metodami. Biografie je spíše útržkovitá a 

pojednání o metodě by si zasloužilo větší pozornost věnovanou termínům a přesnému vyjadřování. 

Třetí kapitola rozebírá obě díla (v knižní i filmové podobě). Tyto části jsou poměrně neuspořádané, není jasné, 

jakým způsobem proběhla analýza článků získaných z archivů. Vazba mezi jednotlivými oddíly této kapitoly je 

dost volná a jak 3.1.2 tak i 3.2.2. o historickém kontextu zkoumaných jevů by si zasloužily hlubší ukotvení v 

sekundární literatuře. 

Na s. 37 se objevuje chybná informace, že 11. dubna 1968 byl Rudi Dutschke zavražděn, ale ve skutečnosti byl 

jen postřelen a zranění přežil. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Práce má nižší jazykovou úroveň. Česká stylistika je někdy vleku německé syntaxe, některé obraty působí jako 

nepovedený překlad (akty, s. 18; právně legální, s. 21; odborné vyhledávání informací, s. 28, 30; důvěrnost 

slova, s. 39; zkušební králík, s. 45). 

V práci se cituje a odkazuje na literaturu, ale někdy má studentka potíže s parafrázováním cizího textu a 

vyjádření stejné myšlenky vlastními slovy. 

Některá cizí jména jsou špatně transkribována do češtiny (Sergei Michailowitsch Tretjakow, s. 31; Reza Pahlevi, 

s. 36–7). 

Některé věty jsou obtížně srozumitelné až nesrozumitelné („Zpravodajský styl byl první, který ovlivnil 

dokumentaristickou metodu a metodu zpracování.“, s. 23). 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  



Studentka si zvolila zajímavé téma, které se jí však nepodařilo pevně uchopit. V tom jí jednak bránilo to, že v 

teoretické oblasti zůstávala na povrchu, na příliš obecné rovině a nedokázala přesněji zacílit směrem, který by jí 

pomohl interpretovat empirické případy. Práce tak často konstatuje různé silné teze, které však někdy působí 

neorganicky a vlastně zbytečně jako: „Filmová reportáž nabízí vědecky ověřitelnou pravdu.“ (s. 31). Druhý 

problém je v oblasti jazykových kompetencí, které studentce neumožnily nalézt a používat přesný jazyk, kterým 

by mohla práci napsat. Práce tak nakonec po problematické cestě dospívá jen k dost obecným závěrům. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

  

1. Jak si sám Wallraff definoval veřejný zájem ospravedlňující infiltraci a zveřejnění takto získaných informací? 

2. Jak je možné vysvětlit, že levicová fundamentální kritika západoněmeckého společenského řádu se stala 

masovým hitem a nezůstala na okraji zájmu publika? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (A–F):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení E. 

 

 

Datum: 20. 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. 


