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Diplomová práce Terezy Rábové vychází z kurzů věnovaných mediální problematice.
Studentka se zaměřila na problematiku formování hvězdy v médiích v kontextu „mediální
diktatury“ dnešní společnosti, v němž hovoří o hvězdách jako mediálním fenoménu, který
výrazně ovlivňuje životy příjemců mediálních sdělení.

Pro svůj výzkum vychází diplomantka z koncepce postrnoderní společnosti a její
souvislosti s globalizaci (s. 1 l a dále). Neustálenost a bezbřehost postrnoderní kultury (srov.
Kocourkův termínpostrnoderní chaos) se svým borcením vzorců a hodnot, ale zároveň
touhou po zj ednodušování a požitkářství jsou živnou půdou pro utváření hvězd jako nových
idolů, hodnot. Důvodů vzniku hvězd, které T. Rábová nalézá, je mnoho (viz text práce),
podstatné je ale myslím především hledání vzoru, nuda ad.

Velice zajímavé jsou postřehy týkající se paralel mezi uctíváním a formováním hvězd
a mýtem, pohádkou, gladiátorskou hrou a náboženstvím. Adorace hvězd je jedním ze
základních pilířů postrnoderní kultury. Hvězdy nastupují na místo klasických náboženských
idolů, stávají se novodobými ikonami. S touhou lidí pronikat do soukromí hvězd, poznávat je
souvisí i jejich familiarizace, stávají se „součástí“ našich domovů, tématy rozhovorůl , podílí
se spolu s televizní obrazovkou na utužováním vztahů a komunikace V rodině.

Být hvězdou/ celebritou je svého druhu povolání. To považuji za dosti výrazné
tvrzení, které je podloženo fakty. Existují hvězdy (dlouhodobé i krátk.odobé), které své
„hvězdnosti“ dosáhly bez sebemenší námahy - hvězdy (rychlokvašky) VyVolených, BigBrothera apod. Za vrchol diplomantka považuje Paris Hiltonovou, která JE celebritou, což je
její jediné zaměstnání. Princip hvězdnosti souvisí s tím, zda se o hvězdě mluví, či ne (lepší
formulacenež je v textu užita - o uváděných hvězdách Kubišové apod. se nepsalo, přesto o
nich lidé mluvili-byli pro ně fenoménem mj. tím, že se o nich nepíše).

Zajímavá a přínosná kapitola je pokus o klasifikaci hvězd - diplomantka pohlíží nahvězdy z několika hledisek (činnost, reálnost, záměr, areál, čas) a stanoví tak určité
konstitutivní rysy, které se podílejí na formování a vývoj hvězdy - počátek, vrchol, pád,



zánik. Jako hvězdným ikonám současnosti, s jejichž smrtí neuhaslo světlo hvězdy, ale naopak
vzrostlo, se věnuje podrobněji mediálnímu obrazu Karla Svobody a lady Diany.

V pasážích věnovaných pragmatické analýze (či spíše komunikačnímu kontextu
modelování hvězd) podává autorka přehled médií, která se především na formování obrazu
hvězdy v české společnosti podílejí, dále se v krátkosti věnuje adresátovi, produktorovi textu
(a problematice paparazziů) a produkci médií.

Poslední kapitola je věnována uctívání hvězd. Diplomantka V prvé řadě vymezuje
určité pseudotermíny a neologizmy spoj ené s problematikou mediálního obrazu (vychází
přitom zejména ze slovníků neologizmů a další literatury), jako je medializace, bulvarízace,
celebrízace apod., ale i výrazy jako kult, legenda, hvězda, bohyně, královna apod. (s ohledem

na význam užívaný v mediální a publicistické sféře).

Diplomová práce Terezy Rábové je velice zajímavá, za hlavní nedostatek považuji
některé stylizace- občas se ztrácí přehled, kde jde o myšlenky odborníka, jejich parafráze,
jejich rozvíjení a vlastní myšlenky autorky. Doporučuji práci, která splňuje požadavky
kladené na magisterskou diplomovou práci, k obhajobě a navrhuji klasifikaci:

(Vi/wľ/I/ă
Co se týče námětů k diskuzi u obhajoby, domnívám se, že by autorka mohla

podrobněji pohovořit o problematice, kterou řeší v rámci kapitoly Potřebapříběhu. Dále bude
zapotřebí, aby sdělila své stanovisko a řešení problematiky přechylování cizích ženských
příjmení ve své práci.
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v Praze 2. 1. 2008 PhDr. LadislavJanovec, Ph.D.


