
Vysoká škola: Univerzita Karlova v Praze Fakulta: filozofická 

Součást: Ústav informačních studií a knihovnictví Školní rok: 2008/2009 

POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Autor práce: Martin Žížala 

Název: "Demokratizace masmédií" - vliv pronikání příspěvků amatérů do tradičních médií 

Posudek vypracoval vedoucí diplomové práce: Bohuš Získal 

Hodnocení: 

Spolupráci s autorem hodnotím jako nedostatečnou a tato skutečnost se z mého pohledu 
negativně odrazila na celkové podobě práce. Autor mi postupně poskytl k připomínkám tři části 
práce, nedošlo k diskuzi o jejich provázání ani o jejich vztahu k celkové koncepci práce. Po zaslání 
připom ínek jsem již nemě I možnost vidět, jakým způsobem autor mé připom ínky zapracoval, autor 
mi neposkytl práci k náhledu ani po jejím dokončení před odevzdáním. Po mém upozornění na 
tento postup (po odevzdání práce) se autor hájil tvrzením, že chtěl postupovat samostatně. 

Autor práce si zvolil téma, které je velmi náročné na vymezení, neboť lze zpracovat 
z mnoha různých hledisek. V předmluvě autor sice vysvětluje svoji motivaci k volbě tématu, ale 
neposkytuje vysvětlení své koncepce, ani zvolenou perspektivu. Obecné tvrzení, že cílem práce je 
charakterizovat současný stav a podobu masmédií s ohledem na jej ich demokratizaci tak považuj í 
za příliš nekonkrétní. 

Práce je členěná do tří částí, v první autor popisuje tradiční média, v druhé se věnuje 
novodobým internetovým médiím a ve třetí se dostává k problematice naznačené v názvu 
diplomové práce. Jelikož první kapitola se již zabývá konkrétními médii (začíná procesem výroby 
tiskovin), práce citelně postrádá úvod, kde by autor lépe vymezil popisované oblasti a užitou 
terminologii. Zejména by prospěl odkaz na teorii médií, čímž by bylo možné podložit zařazení 
médií mezi tradiční nebo novodobá a obecné ukotvit termín masmédia. V úvodu práce rovněž chybí 
popis jednotlivých aktérů nebo rolí v procesu, tj. například co autor rozumí pod pojmem amatér 
nebo profesionál a podle jakých hledisek bude sledovaný jev posuzovat. 

V první části práce autor poskytuje svůj pohled na problematiku tisku a tištěných médií, 
rozhlasu a televize. Jednotlivé podkapitoly jsou přehledně strukturovány, autor se zabývá vývojem, 
uvádí současný stav nebo trendy a popisuje výhody. V části věnované historii uvádí zajímavá fakta 
i z perspektivy České republiky, textu by však prospěla pečlivější práce se zdroji a také jejich 
uvádění. Řada informací je nepřesných. Zmiňuje zde i přístupu amatérů a uvádí některé příklady, 
díky nedostatečnému vymezení rolí však z mého pohledu v textu chybí hlubší analýza tohoto jevu 
v historické perspektivě (například jak se tento jev mění v čase, další příklady relevantní k tématu 
demokratizace). U tištěných médií a televize se autor zmiňuje o přechodu na Internet, zatímco u 
rozhlasu tento fenomén nezmiňuje. V textu se projevují obecně neujasněná hlediska hodnocení, 
například u výhod tištěných médií autor uvádí snadnější archivaci a třídění médií, což je v širším 
kontextu přinejmenším problematické. Obecně u částí věnovaných výhodám médií není jasné, jak 
souvisí se zvoleným tématem práce. 



Další část věnovaná z pohledu autora novodobým internetovým médiím opět postrádá úvod, 
který by zdůvodnil volbu popisovaných technologií nebo jevů ajejich zařazení mezi média. V sekci 
věnované blogům autor hodně čerpá ze své bakalářské práce, některé pasáže by si zasloužily 
kritické přepracování vzhledem k zaměření diplomové práce na demokratizaci (například jaký má 
v práci účel pasáž věnovaná tvorbě weblogu?). V sekci věnované on-line videu se autor zaobírá 
hlavně portálem YouTube a ačkoli je tento portál bezpochyby významný, nelze některé otázky 
(autorská práva, nová forma televize) vztahovat jen na něj. U následujících pasáží o sociálních 
sítích a fenoménu wiki postrádám lepší začlenění do kontextu práce, není zcela zřejmé, proč je 
autor zařazuje mezi média a jaký je jejich vztah k tradičním médiím. 

Za nejproblematičtěj ší považuj i třetí část, která se jmenuje "Demokratizace masmédi í". 
Podíl nijak nepodložených tvrzení je zde nejvyšší, a některá tvrzení lze označit za velmi 
diskutabilní (" .. Cena internetového obsahu stoupá rychleji, než výnosy z reklamy" s.77). Některé 
pasáže jsou poznamenány zobecňováním určitých jevů, a ačkoli určité trendy popsány správně, 
chybí lepší vymezení oblastí, kde kjevu dochází (např. v USA). Nedbalá práce s terminologií pak 
vede k tvrzením s nulovou informační hodnotou, např. "Start digitálního vysílání umožní i u nás 
vznik fungujícího digitálního trhu s plným portfoliem obrazových i zvukových produktů." (s.77-
co autor rozumí pod pojmem digitální trh, co je plné portfolio?). Projevuje se zde opět nepříliš 
pečlivé zpracování zdrojI':!, například v částí věnované cenzuře v Číně tak chybí zmínka o závažném 
poskytování údajů o identitě autorů (Yahoo) vedoucí k věznění. Tato část je sice opět rozsáhlá, 
analýze vlivů pronikání příspěvků amatérů do tradičních médií a procesu demokratizace se věnuje 
jen částečně. 

Autor se pokusilo široký záběr, bohužel velká část textu souvisí se zvoleným tématem jen 
velmi volně, nebo tuto souvislost autor přesvědčivě nedokládá. Práci by prospěla změna struktury, 
krácení a hlavně větší soustředění na zvolené téma. Jako největší nedostatek považuji velmi volné 
nakládání s fakty, řada tvrzení není v textu podložena literaturou. Práci postrádá pečlivější 
definování používané terminologie, která není ustálená ani v anglickém jazyce. Řada termínůje pak 
definována nepřesně a používána v různých významech. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou: 
dobře 

V Praze dne 25.8.2009 

Bohuš Získal 
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