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Základní charakteristika tématu a předpokládaný cíl práce (max. 1000 znaků):  

      Ve své bakalářské práci se zaměřím na seriály vysílané v hlavním vysílacím čase na 

vybraných televizních stanicích. Definuji pojem seriál a krátce popíši vysílané seriály v mnou 

vybraném sledovaným období (rok 2019). Také se zaměřím na změny pořadů, vysílaných 

v hlavním vysílacím čase – budu zkoumat úbytek formátů a zmizení vědomostních kvízů a 

formáty variety. 

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou 

charakteristikou jejich obsahu):  

      Úvod 

1. Kapitola – Prime-time (vymezím a definuji pojem) 

2. Kapitola – Seriál (vymezím a definuji pojem) 

3. Kapitola – Seriály dnešní doby (seriály vysílané v hlavním sledovacím čase vybraného 

období) 

4. Kapitola – Změny vysílacích formátů v prime-timu (zmizení vědomostních kvízů a 

variety) 

           Závěr 

Vymezení zpracovávaného materiálu (např. konkrétní titul periodika a období jeho analýzy):  

      Webové portály: mediaguru.cz, ceskatelevize.cz, tv.nova.cz, iprima.cz, barrandov.tv 

           Televizní stanice: Česká televize – ČT1, ČT2, ČT24, ČT Sport, Art 

                                          TV Nova – Nova, Nova Cinema 

                                          TV Prima – Prima Family, Prima Cool, Prima Love, Prima Max,  

                                                                     Prima Krimi 

                                          TV Barrandov – TV Barrandov, Kino Barrandov, Krimi Barrandov 

           Vše od začátku do konce roku 2019. 

Postup (technika) při zpracování materiálu: 

     Kvalitativní analýza 

Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a způsobu jeho zpracování; u všech 

titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  

      POSTMAN, Neil. Ubavit se k smrti. Mladá fronta, 1999. V této knize jsou popsána různá 

historická období, které jsou kulturně formována různými médii, která ovlivňují smýšlení lidí. 

V současnosti zábavu popisuje jako bezobsažnou, kterou nám pokytuje televize svým dominantním 

postavením. 

            



           THOMSON, John B. Média a modernita. Oxford: Polity Press, 1995. Tato kniha nabízí 

výklad úlohy, kterou mají komunikační média při vývoji moderní společnosti od knihtisku přes 

rozmach masových médií až po globalizaci komunikace. 

           FELDSTEIN, Valter. Televize včera, dnes a zítra – studie k 10. výročí. Praha: Orbis, 1964. 

Tato kniha se zabývá prvním desetiletím vysílání Československé televize, shrnuje její fungování, 

analyzuje a hodnotí konkrétní pořady. 

           NAKONEČNÝ, Milan. Sociální Psychologie. Praha: Academia, 1999. Objasňuje způsoby 

determinace lidské psychiky, prostředky společenského vlivu na psychiku jedince, socializaci individua, 

chování člověka ve skupině a v davu. 

           MIKULÁŠ, Peter. Reality TV. IRIS, 2011. Kniha popisuje prvotní nadšení z reality shows, 

nsledné kritice a snahu producentů přesvědčit diváka o revoluční změně povahy televizního média. 

           RAMONET, Ignacio. Tyranie Médií. Praha: Mladá fronta, 2003. Analyzuje, jak nový 

fenomén mediálního zpracování světa ovlivňuje náš pohled na něj, do jaké míry se svět tímto procesem 

virtualizuje a zplošťuje. 

Diplomové práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, které byly 

k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách za 

posledních pět let) 
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Potvrzuji, ţe výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a ţe téma odpovídá 

mému oborovému zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK vykonávám.  
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TEZE JE NUTNO ODEVZDAT VYTIŠTĚNÉ, PODEPSANÉ A VE DVOU VYHOTOVENÍCH DO TERMÍNU 
UVEDENÉHO V HARMONOGRAMU PŘÍSLUŠNÉHO AKADEMICKÉHO ROKU, A TO PROSTŘEDNICTVÍM 

PODATELNY FSV UK. PŘIJATÉ TEZE JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT V SEKRETARIÁTU PŘÍSLUŠNÉ 

KATEDRY A NECHAT VEVÁZAT DO OBOU VÝTISKU DIPLOMOVÉ PRÁCE.  

 

TEZE SCHVALUJE GARANT PŘÍSLUŠNÉHO STUDIJNÍHO OBORU.  


