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Téma práce je zaměřeno na problematiku zpravodajství ČT 1. Redakce zpravodajství je zde 
chápána jako specifická instituce, která z událostí vytváří informace a zprostředkovává je 
pomocí obrazov)ch a zvukových médií odběrateli, televiznímu divákovi. Autorka si 
především klade otázku, jak je činnost v této instituci organizována, jaké jsou zde mocenské 
vztahy, jak jsou tyto vztahy formálně kodifikovány a na neformální bázi dotvářeny 

každodenností v redakci. Klade si otázku, co organizace práce a sociální komunikace v 
redakci znamená pro jednotlivé aktéry, v čem je pro ně přitažlivá a v jakých oblastech je 
markantně deformuje. V závěrečných pasážích diplomové práce rozšiřuje pohled o otázku 
autocenzury. Ptá se, pro koho vlastně novináři zprávy vyt\'áj~ejí, čí názor je pro ně směrodatný 
pro hodnocení kvality výsledku své práce. 

V diplomové práci autorka zúročila především vlastní zkušenost dvouletého působení 

v redakci, které v daném případě lze považovat též za výzkum pomocí zúčastněného 

pozorování. Zkušenost ze zaměstnání doplnila rozhovory. Data, která pozorováním a 
rozhovory získala, zpracovala formou klasické monografie. Nejprve popisuje prostředí, 

\' němž se aktéři, pracovníci organizace pohybují. Popisuje budovu, umístění pracovišť 

jednotliv)Tch profesních skupin, podnikovou kantýnu nazývanou vznosně Eurest. Na popis 
jednotlivých prostor navazuje popis činností, který umožňuje pochopit hierarchizaci uvnitř 
redakce podřízenou tomu, aby redaktor mohl přinést v teclmicky přijatelném stavu obsahovou 
náplň zpráv a ta následně mohla být zpracována a standardizovaným způsobem přednesena. 
Tereza Pultarová realisticky vystihuje logiku formální hierarchizace, která je do značné míry 
podřízená redaktorům, jejichž práce je tvůrčí a bez níž by nebylo co vysílat, a logiku 
hierarchizace tvořící se na základě úsilí zaměstnancú b)'t vidět, a to co nejvíce lidmi 
v hlavním vysílacím čase, nebo alespoň v tomto čase uplatnit svou reportáž. 

Na základě analýzy hierarchicky uspořádaných vztahů a prosazování zájmů jednotlivých 
subjektů autorka ukazuje, jak si instituce podmaňuje své zaměstnance, deformuje jejich 
pohled na svět, vzdaluje je událostem a nutí je žít zprávami. Ukazuje, že pro mnohé se stává 
jejich podnik totální institucí, jak ji v knize Asylums představil Erving Goffman. Její závěr, že 
redaktoři zpráv jsou také nejpečlivějšími sledovateli zpráva že zprávy vytvářejí v první řadě 
pro sebe a své nadřízené a teprve na dalším místť pro diváky, je očekávaný. Naznačení 
zajímavého paradoxu, že celá řada lidí je motivována k práci v redakci touhou být viděn na 
obrazovce, jež se mísí s pohrdáním tím, kdo je na obrazovce sleduje, je zajímavý jev, jehož 
vysvětlení již přesahuje obor, který autorka studuje. Podobný paradox naznačuje i u 
redaktorů, kteří musí neustále shánět respondenty k rozhovorům a zároveň je tito respondenti 
zpravidla vůbec nezajímají nebo k nim mají odpor. 

Práce je objevná, poutavá, doplněná obrazovou přílohou. Splňuje všechny požadavky kladené 
na diplomové práce. Poněkud chudší je seznam literatury, kde mohla být ještě zohledněna 
literatura k tématu antropologie institucí a literatura k sociologii organizace. 

Práci doporučuji k obhajobě. 


