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Průběh obhajoby: 
Autorka prezentovala svoji bakalářskou práci. Představila záměry, cíle, metody, strukturu práce a závěry, k nimž dospěla. V 

teoretické části vymezila hlavní termíny, ale rovněž se věnovala problematice sledovanosti. V praktické části se věnovala 

odhalování manipulativních strategií. Informace jsou v analyzovaném materiálu podány srozumitelně, přesvědčovací funkce je 

ovšem zřejmá, dosahuje se jí různými prostředky – verbálními i neverbálními.  

 

Vedoucí práce ohodnotila práci vysoce kladně, vyzdvihla závěry, k nimž autorka dospěla, a aktuálnost tématu.  

Otázky a náměty: 

1. Pokuste se najít vysvětlení, proč jsou atraktivní pořady vysílány v pozdních hodinách. 

2. Vyjmenujte několik strategií zaměřených na konkrétní typ adresáta. 

3. Bylo pro vás některé ze zjištění překvapivé? 

4. Vyjádřete se k informační hodnotě TV programu – co vám v něm chybí a co je předkládáno. 

5. Navrhněte další možné využití práce. 

 

Autorka bakalářské práce reagovala na otázky. Atraktivní pořady se podle autorky vysílají ve večerních hodinách kvůli 

dosažení co největší divácké sledovanosti, večer je většina lidí doma a je větší pravděpodobnost, že pořady budou sledovat. 

Dále má na vysílací čas vliv námět a obsah pořadu. Strategie zaměřené na různé diváky jsou stejné, jenom se mění s věkem – 

typ pořadu, vysílací doba apod. Základní informace o pořadech adresát v programu nalezne, kromě něj ještě u některých 

pořadů obsáhlejší informace (herecké obsazení, nástin děje apod.). V programu autorka nic nepostrádá, spíše některé informace 

přebývají.  

 

Oponent práce rovněž ohodnotil kladně práci, upozornil na některé formální nedostatky a nedostatečný seznam použité 

literatury. 

Otázky a náměty: 

1. O jaké odborné zdroje opírá autorka informace o persvazivní stránce reklamy. 

2. Termín manipulace by bylo vhodné opřít i o jinou literaturu než o slovník cizích slov. O kterou?  

3. Prosím o vysvětlení, kdo považuje televizi za jednosměrný dálkový komunikační systém.  



4. Proč autorka nazývá mýdlové opery kontroverzní žánr.  

5. Pro obhajobu by autorka mohla připravit stručný přehled jazykových a nejazykových prostředků manipulace.  

 

Informace o persvazivní stránce reklamy autorka čerpala z Kodexu reklamy a z informací získaných na fakultních seminářích 

Gender Studies. Definici termínu manipulace autorka vybrala jako kuriózní právě kvůli tomu, že je zastaralá, jinak uvedla další 

publikace, kde je definován. TV za jednosměrný dálkový telekomunikační systém považuje autor internetového portálu „Brána 

do světa“. Mýdlovou operu autorka považuje za kontroverzní žánr, protože je velice diskutovaný a zároveň striktně vymezuje 

své publikum. Je považován za pokleslý žánr, ale zároveň je velice sledovaný.  
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