
Posudek na disertační práci Tatťříy Iskanderové Moderátorský televizní projev 

a jeho percepce mladým publikem (FF UK). 

Předložená disertační práce se zabývá tématem nesporně čtenářsky 

atraktivním a aktuálním. Je současně mezikulturním srovnáním sledované 

situace v České republice a v rusky mJuvicím -prosíředi Kyrgyzstánu (o němž má 

rozhodující většina českých čtenářu jen velmi matné povědomí). 

Svým zaměřením se pohybuje na pomezí sociologie a sociální psychologie, 

zejména v oblasti studia problémů komunikace a do problému socio a 

psycholingvistiky. 

Práce má především charakter aplikovaného výzkumu Q relativně dílčím 

problému. 

Seznam publikací i pramenů i jejich využití prozrazuje velmi dobré zakotvení a 

orientaci v literatuře. Autorka zvládla zvolené téma na solidní úrovni teoretické. 

Stručně a užitečně zasvětila čtenáře do problému a specifik moderátorské práce. 

Těžiště práce však tkví v empirické části. Především zde doktorandka prokázala 

schopnost práce s prameny, empirickými daty, jejich zpracováním a interpretací. 

Poněkud dojem kazí dílčí chyby. V jednom případě dokonce tabulka č. 10 a 

interpretace dat spolu nekorespondují. V částech týkající se pohledu na práci 

moderátora Krause chybí odpovídající kontingenční tabulky. Plyne z dat, že 

. moderátor Kraus je chápán jako "hodný"? 

Rovněž bych pokládal za poněkud problematické mechanické srovnávání a 

generalizace na mJadé diváky pohledumladýcn v České republice a 

Kyrgyzstánu. Není ani zcela jasný výběr respondentů. Proč je pak např. 

v Kyrgyzstánu tak nízký věkový průměr? V obou souborech neúměrně dominují 

studující společenských věd, v Kyrgyzs$tánu jsou alespoň zastoupeni studenti 

technických oborů, kteří v českém souboru zcela chybějí. 

Vágní a sporné je i obecné tvrzení spojující studovaný obor a "kulturní zázemí" 

(čím, jak, jenom?). V podobném duchu se vnucují i dílčí otázky typu: co je 

"obvyklý moderátor" (str. 69 a dále); nakolikjsou celebrity "osobnostmi", nakolik 

produkty médií; jakou úlohu v jejich tvorbě pak hrají celé týmy počínaje 

managementy, přes dramaturgy, režiséry, kameramany, střih, až po kostyméry, 



vizážisty atd; není přece pravda, že sociologické analýzy jazyka se nesnaží o 

propojení jazyka s kulturním kontextem (str. 30). 

Práce je nabita daty, tabulkami, odkazy atd. tak, že dovoluje čtenáři sledovat 

průběh analýzy a vytvářet si i vlastní úsudky, interpretace a hypotézy. 

Výraznou slabinou je redakční práce. Stránky 13 až 21 se dokonce 

v předloženém paré opakují. Čeština není zřejmě mateřským jazykem, práce by 

si určitě zasloužila důkladnou korekturu. 

Za hlavní přínos pokládám metodologické zvládnutí empirických dat. 

Přes uvedené výhrady práci doporučuji k obhajobě. 

W 
10. srpna 2009 Doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc. 
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