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Práce bc. Martina Žížaly slibuje svým tématem Demokratizace masmédií zajímavé čtení. 
Bohužel zůstává jen u příslibu. Práce sama obsahuje, po stránce obsahové, prakticky 
všechny možné chyby, které lze v odborném textu udělat. V následujících odstavcích se 
omezím na výčet jen některých z nich. 

Nedostatečné znalosti z oboru. Je až překvapivé, jak na řadě míst se Žížala omezuje na 
povrchní znalosti namísto práce s dalším materiálem a souvislostmi. Příkladem může být 
část popisu historie televizního vysílání. "vývoj televize probíhal v počátku hlavně ve Velké 
Británii a Spojených státech amerických, kde se brzy začala připravovat výroba televizních 
přijímačů. Později se pokusy s televizním přenosem také zabývali fYZikové ve Francii, 
Německu a Sovětském svazu. První vysílání bylo zahájeno ve Velké Británii, kde začala 2. 
ll. 1936 vysílat BBC (British Broadcasting Corporation) první stanice na světě. Druhá 
světová válka vývoj televize ve většině zemí pozastavila, pouze Spojené státy pokračovaly 
ve vývoji a s předstihem před ostatním světem později aplikovaly základní technologické 
inovace, jakými bylo v roce 1954 barevné vysílání, roku 1956 magnetický záznam obrazu 
1962 družicový přenos. " (str. 25) 

Pravdou ovšem je, že regulérní vysílání TV začalo například v Německu již v roce 1935 a v 
roce 1936 už dokonce přenášela německá televize záběry z Olympijských her. Pokud jde o 
zastavení vývoje v době II. světové války, je sice pravda, že v samotném technickém 
smyslu k posunům nedošlo, nicméně právě Německo dokázalo akcelerovat rozšíření TV 
přijímačů do nemocnic a lazaretů v zájmu lepšího dosahu propagandy. Podobně se práce 
nezmiňuje o poměrně rychlém vývoji televizního vysílání v předválečném Polsku. 

Podobné historické neznalosti ale nalezneme i u jiných médií. Například v části popisující 
amatérské ziny jako příklad průniků amatérů do tištěných médií nenalezneme ani řádku o 
samizdatech. Přitom pravě ony jsou ukázkovým příkladem demokratizace médií 
prostřednictvím působení amatérů. Paradoxní na celé situaci ovšem je, že tyto exkurzy 
provádí autor vlastně na úkor samotného tématu práce, na který mu zbývá pouhých 21 
stránek, tedy méně než čtvrtina textu. 

Omezenost výhledu. Pokud jde o celkovou orientaci, je zarážející, jak moc se autor práce 
omezil na české zdroje. Následkem toho pak například v kapitole o Budoucím vývoji televize 
nalezneme redundantní informaci o systému VIERA CAST. Nicméně se již nedozvíme o 
experimentech s integrací Twitteru do televizních show nebo o probléméch s 3D vysíláním či 
možnosti analýzu přínosu HDTV vysílání. Zdá se, že o čem se v Čechách nepíše, to autor 
nezmiňuje. Tato chyba vede k častému opomíjení skutečných trendů. 

Nepodložená tvrzení. Na řadě míst se objevují tvrzení, která nejsou doplněna o zdroj 
informace, takže je není možné validovat (str. 28 a údaje o pohybu konzumentů mezi TV 
vysíláním a internetem). 

Apriorní tvrzení bez argumentu. Autor se uchyluje k tvrzením, která by mohla být i 
pravdivá, ovšem bez toho, že by je dál argumentoval nebo obohatil příklady. Mezi ně lze 
zařadit tvrzení, že blogy naleznou své významné místo jako podpůrné nástroje při výuce 
(str. 40). To může být i pravda, ale bez náležitého vysvětlení je to jen plácnutí do vody. 



Dalším příkladem muže být tvrzení: "Zvláště mladí lidé jsou často nespokojeni s nízkou 
úrovní většiny komerčních stanic a chtějí slyšet něco originálního" (str. 24), a tak by se dalo 
pokračovat. 

Nedostatečné proniknutí pod povrch oboru. Martin Žížala se na řadě míst zastavuje na 
povrchu problém, místo aby hledal v materiálech dál. Takovým příkladem muže být část 
věnovaná cenzurním praktikám v Číně, kde autor konstatuje, jak překvapivě se daří Číně 
blokovat internetové servery. Pokud by se Žížala hlouběji zajímalo tuto problematiku, 
neunikl by mu poměrně podrobný popis této praxe v knize Kdo řídí internet od Jacka 
Goldsmitha a Tima Wu, která vyšla i česky. 

Nepromyšlené zacházení z typografií. Jedním z projevu určitého intelektuálního tápání 
je pozoruhodné využívání zvýraznění typu bold v textu. Na jednu stranu jsou zvýrazněny 
části stavějící vlastní tezi, na straně druhé občas banality typu: "Mikroblogy využívají také 
firmy." (str. 43) 

Přes všechny tyto nedostatky je ale cítit zájem studenta o danou problematiku. Bohužel 
převažuje u něj šíře tématu nad hloubkou jeho prozkoumání. 

Vzhledem k výše uvednému navrhuji práci klasifikovat známkou: dobře. 

V Praze, 15. 9. 2009 


