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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné a je 
vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od  
tezí, odchýlení není 
v práci zdůvodněné 
a není vhodné 

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autor nenaplnil záměr tezí: "…TV Nova i ČT a jejich televizní zpravodajství plánuji pozorovat v rámci několika 
po sobě následujících týdnů a porovnávat pak budu stejné dny v rozdílných médiích." Z několika týdnů nakonec 
zůstaly jen dva zkoumané dny, které sice mohly posloužit jako názorný příklad použití inscenačních prvků, ale 
postrádají jakoukoli statistickou relevanci nezbytnou ke slibované komparaci a k formulaci nějakých podstatných 
závěrů. Toto nenaplnění tezí se snaží autor omluvit na str. 3 "ve skutečnosti zkoumaný materiál nebyl v rámci 
týdnů, ale spíše se jednalo o desítky zpravodajských příspěvků, jelikož ty samotné poskytly množství dat a 
příklady inscenačních prvků se na nich víceméně vyčerpaly. Pokud by byla použita obsahová analýza, práce by 
měla mnohonásobně větší rozsah, a tudíž je vhodné ji případně použít v dokumentu jiné kategorie." (sic!)  a na 
str. 23. "Jak jsem zmínil už v úvodu, spíš než počet zkoumaných dní, byla důležitá detekce jednotlivých 
popsaných inscenačních prvků." Autor rovněž nenaplnil záměr tezí formulovaný slovy: "V úvodu se zaměřím na 
současnou situaci a vývoj formátu televizního zpravodajství u nás. Poté v teoretické části porovnám situaci 
našich médií s realitou světových médií a s postupy, které jsou využívány u velkých zahraničních zpravodajských 
stanic euroatlantické civilizace."  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 4 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 4 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Předložená práce se rozpadá do dvou částí, z nichž ta první se zamýšlí nad problematikou v teoretické rovině a 
vytváří hypotézy o podobnosti dramatického díla a televizních zpravodajských materiálů z hlediska využití 
inscenačních prvků. Tyto úvahy nepostrádají na zajímavosti, jsou podloženy literaturou a prameny, více však 
z oblasti umělecké, divadelní, méně z oblasti teorie masové komunikace a médií. Není pochyb o tom, že lze v 
praxi nalézt více styčných bodů divadla a televizního zpravodajství a autor je téměř vyčerpávajícím způsobem 
vypočítává. Nicméně některé analogie jsou postaveny trochu příliš à la thèse, například když redakční a editorská 



práce je označena za "dramaturgickou činnost" (str.2) nebo když se zpráva označí za "svébytné konstruované 
autorské dílo" (str. 6), jakoby žurnalista neinformoval o nějaké události, nějakém faktu, o realitě, ale naopak ji 
autorsky vytvářel. Jednorozměrnost analogie divadelních a zpravodajských postupů tak ponechává stranou hlavní 
problém využívání inscenačních prvků ve zpravodajství - a to je jejich manipulativní charakter, který je do jisté 
míry v zájmu srozumitelnosti obsahu legitimní, ale který může ohrozit věrohodnost a především informační 
hodnotu předávaného sdělení. Celá první část jest elegantním a zasvěceným zamyšlením na dané téma, jež 
využívá terminologie a poznatků formulovaných teatrology, filmovými teoretiky či badateli v oblasti naratologie. 
Autor je zručný stylista, dokáže zacházet se slovy, nicméně jeho žonglování s pojmy se občas dostává do 
logických slepých uliček a nesrozumitelností. Mám na mysli věty typu: "Stylizování zpravodajství do 
dramatického představení je navíc podporováno faktem, že za délku reportáže se nedá seriózně předvést všech 
souvislostí a pohledů" (str.5) Nebo: "Jedna ze součástí inscenace je vytváření děje, kdy se nezřídka jedná o 
kamerové složky, které většinou ukazují část příběhu scénicky." (str.8) Kamerové složky vytvářejí děj? 
Celkově shrnuto, k první části až do stránky 22 nemám vážných připomínek, i když o řadě tvrzení se dá 
diskutovat. Zklamáním je však druhá část, která se omezuje na deskripci velice limitovaného vzorku 
zpravodajství, v níž analýza je nahrazena subjektivní dojmologií. Není pak divu, že chyběly podklady 
k nějakému relevantnímu závěru, který by přesahoval obecná konstatování typu: "inscenační prvky a postupy se 
nevyhýbají jak veřejnoprávní, tak ani soukromé televizi. Je pravda, že u každého druhu stanice fungují různé 
prvky v různé míře."  Při tom i prostý náhodný divák je schopen rozeznat, že inscenační prvky TV Nova směřují 
k infotainmentu, k vyvolávání emocí bez obsahu, zatímco inscenační prvky ČT se zaměřují na posílení 
informační funkce. Přitom by stačilo porovnání a statistické vyhodnocení zkoumané matérie na základě předem 
daných několika málo kritérií - například vyžívání hudebního podkresu zprávy jako prostředku vyvolání emocí, 
nebo používání obrazových metafor, nebo využívání kamery ve studiu či přímých vstupů simulujících autenticitu 
a aktuálnost. To by ovšem vyžadovalo systematické sledování uvedených relací, a nikoli popis jednotlivého 
vzorku získaného dva týdny  (5. května) před termínem odevzdání práce (17. května).  
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce 2 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

1 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce   
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Z formálního hlediska je práce na požadované úrovni, což se týká víceméně jak stylistiky, tak pravopisu (zde jen 
drobné překlepy v psaní velkých písmen: Česká Televize - str.23 nebo bílý dům - str.34), jakož i bibliografických 
odkazů. Přílohy nehodnotím, protože neexistují, i když by bylo například vhodné uvést playlisty zkoumaných 
zpravodajských relací (lze pohodlně zjistit z databáze Newton, nebo z webových stránek archivu ČT).  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Práce vyslovila zajímavou hypotézu o podobnosti využívání divadelních inscenačních prvků v televizním 
zpravodajství. Nebyl však dotažen deklarovaný záměr práce tuto hypotézu zdokumentovat na konkrétních 
příkladech zpravodajství ČT a televize Nova. Pouhé dva zkoumané dny zpochybňují relevanci podkladů, ze 
kterých by se daly učinit seriozní závěry. Nehledě na to, že předpokládaná analýza se omezila na popis 
jednotlivostí bez nějakého systémového přístupu umožňujícího vyvodit ze zjištěných faktů nějaká obecnější 
tvrzení. Doporučuji práci k obhajobě, a to jedině na základě jejích prvních dvaceti stránek. 
P.S. Protože vzhledem k plánované dovolené nebudu přítomen obhajobě, jsem připraven odpovědět na případné 
dotazy k uvedenému hodnocení kdykoli na adrese smid@fsv.cuni.cz 
 
 
 
 



5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 V tezích slibujete "závěr, jak silně média využívají jakých prvků a tudíž jak silně manipulují realitu." 

Moje otázka zní: setkal jste se při svém zkoumání s případem manipulace reality, která se dostala na 
úroveń vytváření virtuální reality? Pokud ano, jakých inscenačních prostředků bylo při tom použito? 

5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


