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Předkládaná rigorózní práce Ivy Přivřelové se zabývá recepční analýzou seriálu Přátelé 

středoškoláky a je rozdělena do dvou částí (teoretické a výzkumné) sestávajících z šesti 

kapitol. První z nich shrnuje vývoj zkoumání publika, navazuje teoretické pojednání o slasti 

ve vztahu k mediálním obsahům. Třetí kapitola se zabývá užitím médií v rámci 

každodennosti. Tři kapitoly výzkumné části pak pojednávají o kvalitativním výzkumu, 

metodologii a konečně prezentují výsledky analýzy recepce seriálu Přátelé středoškoláky. 

 

Práce je logicky členěna, snad jen kapitola 5 Metodologie mohla být podkapitolou 

následujícího oddílu 6. Celá práce je zpracována pečlivě, místy se však přesto objevují 

některé nesrovnalosti: „…jedním z důvodů, proč si lidé rádi dívají na televizi…“ (str. 38) 

Podobně v seznamu literatury „Audience nad Reception Research in Retrospect…“. Jde ale 

jen o drobné překlepy. 

 

Je škoda, že nám autorka prozrazuje pointu již v úvodu práce při popisu její struktury: 

„Výzkum, který potvrzuje výchozí hypotézu, že divácká slast modifikuje dominantní 

ideologii obsaženou v textu populární kultury, ale že kvalita této modifikace se mění 

v závislosti na kontextu recipienta…“. Trochu se tak ztrácí kouzlo příběhu. 

 

Někdy autorka nevolí nejvhodnější překlad citací anglického originálu. V případě Morleyho 

například píše: „… publikum pořád chápe jako atomizovanou masu individuálů, 

abstrahovanou od skupin a subkultur, které rámcují význam aktivity publika…“ (str. 10). 

Podobně na straně 120: „K textu jsou (diváci) schopni zaujmout kritickou vzdálenost, aniž by 

se tak připravili o slast…“, vhodnější by bylo užít „kritický odstup“ (to se opakuje i na straně 

120). 

 

Autorka v teoretické části postupuje uvážlivě a věcně si všímá i některých detailů 

zpracovávané problematiky; jako například čtvrtého typu Hallova dekódování- profesního 



dekódování, „které se obvykle ve shrnutích Hallova modelu neuvádí“ (jak píše autorka). 

Věcně popisuje a hodnotí jednotlivé etapy recepčního výzkumu, není přitom jen samoúčelně 

popisná. Zcela správně také poukazuje na konstruktivistickou povahu většiny úvah o 

publicích.  

Nicméně zdroje, se kterými autorka v teoretické části pracuje nejsou příliš bohaté. Zarážející 

je, že v seznamu literatury není zastoupen ani jeden článek z odborného periodika. Odborné 

články by přitom (podle mne) měly být v případě rigorozní práce důležitou oporou, oporou 

důležitější, než některé uvedené publikace učebnicového charakteru (například Teorie masové 

komunikace DeFleura a Ballové- Rokeachové nebo Dismanova Jak se vyrábí sociologická 

znalost). Autorka na str. 48 odkazuje na Baudrillarda (1983), v konečném seznamu literatury 

ale chybí. Rozsah literatury, ze které autorka čerpá v zásadě jen naplňuje „povinné penzum“ a 

nerozrůstá se do košatosti, kterou bych u rigorózní práce očekával.   

Nešvarem teoretické práce je také frekventované užívání „citace citací“. Je škoda, že při 

pojednání o ontologickém bezpečí autorka odkazuje na Giddense prostřednictvím Silverstona, 

ačkoliv je Giddensova práce Důsledky modernity k dispozici v češtině (str. 44), podobně se 

děje v případě uvádění Meyrowitzových myšlenek na straně 45, který je rovněž citován ze 

Silverstona. Ze Silverstonovy knihy tak čerpá mimo jiné například celá strana 52 (jeho 

prostřednictvím je zde citován také Baudrillard, Bourdieu, Miller, na následující straně také 

De Certeu, podobně se děje na straně 54). Používání „citace citací“ v takovémto rozsahu je 

pro rigorózní práci nepřijatelné. V podkapitole 1.5. Nové mediální technologie, kde autorka 

píše: „Soukromá komunikace se stává více veřejnou….“, by byla vhodná Thompsonova práce 

Média a modernita, naopak silný důraz na syntetizujícího McQuaila mi připadá zbytečný. 

Zajímavým a přínosným oddílem teoretické části je část věnovaná slasti. Jen mne napadá, 

jestli nestálo za to sáhnout i po Veblenově Teorii zahálčivé třídy a zamyslet se, zda prožívání 

slasti nemá i určitou manifestní funkci sociálního postavení (nicméně chápu, že ve vztahu 

k tématu by to bylo jen určitou odbočkou od nastoupené cesty). 

Ve výzkumné části autorka zpovídala sedm středoškolských studentů ve věku 17 a 18 let. 

Tato část je velmi kvalitní, autorka pracuje se zvolenou metodou uvážlivě a pečlivě. Svá 

poznání systematicky a vhodně utřiďuje do několika zvolených tématických kategorií. Text 

této části je logicky provázaný a uspořádaný, autorka propojuje jednotlivé výpovědi 

respondentů vhodným a patřičným komentářem, případně je zasazuje do teoretických 

poznatků načerpaných z odborné literatury. Práce s kvalitativní metodikou je opravdu 

příkladná (autorka si zjevně uvědomuje i potenciální vliv rodu zpovídajícího na průběh 

rozhovoru- str. 104). Přinejmenším část z výzkumné práce by rozhodně stála za opublikování!  



Předkládaná práce má všechny náležitosti a splňuje požadavky uplatňované na zvolený 

formát, rád ji doporučuji k obhajobě v rámci rigorózního řízení.  

 

 

 

V Berouně 20.3.2008 

PhDr. Tomáš Trampota, PhD. 

 

 

 

 


