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Autorka ve své práci podrobně charakterizuje všechny aspekty koncepce a zpracování 

příspěvků pro televizní zpravodajství a vztahuje přitom poznatky z teorie médií a žurnalistiky 

na praxi tvorby zpravodajských relací v televizi Nova, přičemž využívá i poznatky z 

rozhovorů s redaktory a reportéry a znalost daného prostředí z pohledu účastníka procesu 

vzniku tzv. televizních novin. Popis tohoto procesu sahá od výběru zpráv přes právní rámec 

po recepci. Zaměření práce na praktické aspekty mediální produkce, zčásti vyloženě 

žurnalistické práce (zobecnění postupů a pojmů využívaných v tvorbě televizních pořadů) je 

dáno již výběrem literatury: použitá primární a sekundární literatura (McQuail, Jirák & 

Köpplová atd.) se soustředí právě na oblast masových médií a žurnalistiky a zejm. na 

angloamerický směr Media Studies. Na tomto pozadí je třeba ocenit snahu autorky o rozšíření 

tohoto hlediska o kritickou teorii médií (od Frankfurtské školy po V.Flussera), která 

konfrontuje východiska zmíněného typu teorie médií s otázkami, které často zpochybňují jeho 

základní pojmy a postupy – od samotné definice média (od McLuhana po současnou teorii 

mediality) po pojetí reprezentace v souvislosti s např. právě televizní produkcí dokumentární 

povahy (fikce – inscenace obvykle spadají do kategorie „umění“ a mají specifická pravidla). 

Teorie masových médií často vychází z nereflektovaného předpokladu reprezentace 

objektivní skutečnosti nezkreslené subjektivními zájmy či interpretací, založené v povaze 

média televizního (původně fotografického, posléze filmového) obrazu odrážející skutečnost. 

Autorka uvádí kritiku V.Flussera z jeho „fenomenologii televize“: „Například nelze z obrazů 

přistání na měsíci usoudit, zda byly natočeny v laboratoři nebo na Měsíci, a v případě obrazů 

nějaké sportovní akce nelze posoudit, jedná-li se o sportovce nebo jen herce, kteří sportovce 

představují. Klíč ke čtení nám dává komentátor.“ Tímto „komentářem“ k obrazům 

zpravodajské relace je na meta-rovině obrazů i příslušných mluvených komentářů formát

zpravodajství, tedy pravidla pro výběr a podobu „zpráv“ odlišující je od jiných typů obrazů 

s mluveným slovem, který práce popisuje v první části. V této souvislosti by bylo zajímavé 

zohlednit v konkrétních případech vztah obrazu a textu, resp. mluveného slova v příspěvcích 

televizních zpráv – jakou roli hraje vizuální a mluvená složka, v jakém jsou vztahu. 

Hlubší zamyšlení z perspektivy kritické teorii médií by zasloužila i problematika manipulace 

a ideologie, která se celkem často objevuje v tradiční/ masmediální teorii a žurnalistice: každý 

výběr témat i formálních prostředků atd. implikuje jistý záměr, intenci ve smyslu určitého 



porozumění, vyhodnocení, vztahu k prezentovaným obsahům, které nelze oddělit, žádné 

nezaujaté stanovisko neexistuje – v diferenci vůči čemu lze tedy hovořit o „manipulaci“ a 

„ideologii“, pokud ne vůči jakési významově neutrální skutečnosti, které ovšem minimálně 

přisuzujeme význam „neutrální skutečnosti“ (většinou ovšem „pravdivé“ atd. skutečnosti) ? 

Možná odpověď by zněla: v relaci k jiné „ideologii“, jinam směřující „manipulaci“: má např. 

TV Nova jinou ideologii než ČT ? Kdy vnímáme zpravodajství jako „manipulující“ , tedy kdy 

je porušen současný, „náš“ kód zpravodajství ? Jistě by bylo možné nalézt ve sledovaných 

médiích zajímavé příklady.

Celkově je práce dobře strukturovaná a poskytuje přehled o nejdůležitějších tématech teorie 

masmédií a žurnalistiky v oblasti televizního zpravodajství a byť místy implicitně obsahuje i 

zajímavé teoretické otázky pro kritickou teorii médií. 

Navrhuji práci hodnotit 22 – 24 body.
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