
Oponentský posudek na bakalářskou práci M. Novotného: 
Shodnost výběru témat ve zpravodajství českých televizních a tištěných celostátních 

médiích 
 
Cílem práce je prozkoumat, do jaké míry lze hovořit o homogenitě mediálních obsahů a 

jaké jsou příčiny a důsledky tohoto fenoménu. První část tvoří obecnější teoretický výklad 
zejména sociálních a kulturních aspektů tvorby a recepce symbolických obsahů, ve druhé 
části se autor pokouší prokázat tezi o homogenizaci med. obsahů prostřednictvím vlastního 
výzkumu – jako metodu používá kvantitativní obsahovou analýzu českých tištěných médií a 
televizního zpravodajství (v úvodu práce ji však chybně avizuje jako kvalitativní výzkum). 

Pokud jde o teoretická východiska, je třeba ocenit výběr autorů, kteří jsou pro dané téma 
velmi dobře zvolení. M. Novotný cituje především J.B.Thompsona, dále pak P.Bourdieu, 
McCombse, J.Habermase, případně další relevantní autory. Za poněkud problematické ovšem 
považuji to, že převážná část práce (až do str. 31) je spíše referátem o díle J.B.Thompsona, 
chybí zde určitá základní linie či jednotící hledisko, které by více odpovídalo zaměření práce. 
Zde by možná pomohlo, pokud by hlavní hypotéza byla zformulována již v úvodu a nikoli až 
na str. 41, tj. na konci teoretické části - pak by i počáteční kapitoly mohly být strukturovány 
s ohledem na ni.  

Problematika ideologie, symbolických forem, kulturního průmyslu či tradice 
s problematikou mediální produkce bezpochyby souvisí, z textu však není patrné, jaký mají 
vztah zrovna k homogenizaci programů v českých médiích (není shodnost programů 
v současné době spíše důsledkem činnosti zpravodajských agentur než např. převládající 
ideologie?). Autor se v podstatě omezuje pouze na výklad Thompsona, jehož teze nijak 
kriticky nesrovnává s jinými přístupy ani se nepokouší o vlastní analýzy a poněkud si 
usnadňuje práci tím, že z Thompsona přebírá i interpretace dalších autorů jako je Adorno, 
Weber, Bourdieu atd. Místy pak určité teze či pojmy připisuje stále Thompsonovi, i když 
pocházejí od jiných autorů (např. na str. 14: Thompson rozlišuje 3 druhy kapitálu... – zde 
ovšem Thompson pouze přebírá teze Pierra Bourdieu).  

Nepřesná je také práce s pojmy, u nichž mnohdy chybí definice a diferenciace významů u 
jednotlivých autorů – např. výklad pojmu kapitálu se poměrně zásadně liší u P.Bourdieu a 
K.Marxe, stejně tak pojem struktura má různé významy v teorii P.Bourdieu a např. 
T.Parsonse. Přesnější vymezení by si rozhodně zasloužily i pojmy ideologie, zrpostředkovaná 
kvaziinterakce či komodifikace, které se v textu objevují dokonce několikrát. 

Vymezení těchto základních pojmů (nikoli na základě Thompsona, ale odkazy na primární 
literaturu) by jistě i samotnému autorovi usnadnilo orientaci v celé problematice a umožnilo 
by mu to jednotlivé části práce lépe propojit. Například Bourdieův pojem sociálního pole, 
který autor zmiňuje v první části textu lze použít jako jeden ze způsobů pro vysvětlení 
homogenity mediálních obsahů – to, že novináři sdílejí určité zájmy, hodnoty atd., jak M. 
Novotný uvádí na str. 37 je podle Bourdieua právě výsledkem toho, že se pohybují ve stejném 
„žurnalistickém poli“, jehož pravidla a principy fungování na ně neustále vyvíjejí nátlak, 
kterému se musí přizpůsobovat. 

Kromě výše uvedeného autor používá jako teoretický základ také teorii agenda-setting a 
gatekeeping, které již umožňují přesnější vymezení zkoumané problematiky. Vzhledem 
k tomu, že i v této části M. Novotný vychází ze zahraničních autorů, objevuje se zde stejný 
problém jako v předchozích částech textu – výklad i konkrétní příklady se týkají zejména 
amerických či britských reálií, přitom s ohledem na téma práce by bylo vhodnější zaměřit se 
na popis situace v českém prostředí, které je v mnoha ohledech odlišné. 

Pokud jde o praktickou část, jedná se o pečlivě zpracovaný výzkum, na kterém lze danou 
problematiku poměrně úspěšně ilustrovat, nicméně by bylo vhodné, aby výsledky byly 
vyjádřeny v procentech a nikoli v absolutních číslech – usnadnilo by to jejich interpretaci. 



Vzhledem k tomu že samotný sběr dat byl jistě značně pracný a časově náročný, je škoda že 
jejich interpretaci a závěrům autor nevěnoval více prostoru. 

Z formálního hlediska mám k práci pouze dvě výhrady, ovšem poměrně zásadní. Text 
obsahuje řadu pravopisných chyb, které snižují jeho jinak poměrně dobrou úroveň. Autorovi 
evidentně dělá problém zejména shoda podmětu s přísudkem - deníky se začali, noviny se 
soustředili, zpravodajské agentury podporovali, … atd., což jsou chyby, které by se v bc. 
práci již rozhodně objevovat neměly. Druhá výhrada se týká odkazování na literaturu – 
v celém textu se objevuje řada citací z textu J.B.Thompsona z r. 1990, v seznamu literatury 
však jeho titul s tímto rokem vydání chybí (případně je rok u titulu špatně uveden). 

    
Nicméně i přes výše uvedené výhrady práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit 
v rozmezí 25 -30 bodů. 

 
V Praze dne 13.10.2008         

Irena Aimová 


