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      Autorka si jako téma své bakalářské práce zvolila vývoj Magazínu DNES v letech 1993 – 
2004, což byl také rok, kdy odevzdávala své teze. Přesto autorka zmiňuje i některé skutečnosti 
z let 2005 a 2006. Jako konzultant si myslím, že v roce 2004 jsme se s autorkou rozhodli pro 
téma, které je rozsahem vhodné spíše pro diplomovou práci. Má-li být zpracováno celé 
vymezené období, tak se práce počtem znaků blíží rozsahu diplomové práce. Na bakalářskou 
práci by asi stačilo vzít jen některý prvek – využití fotografií, grafickou úpravu, témata 
v Magazínu DNES, zastoupení celebrit apod. Ovšem z tezí vyplývalo, že autorka bude 
zpracovávat Magazín DNES jako celek, což znamenalo, že bylo nutné najít klíč k zachycení 
všech aspektů podoby Magazínu DNES. Domnívám se také, že autorka si nyní již uvědomuje, 
že při zpracování bakalářské práce je důležité rozvrhnout si dobře čas na vlastní psaní, ale ve 
výsledku se jí podařilo postihnout všechny aspekty Magazínu DNES.  
        Svoji analýzu si autorka rozdělila podle zlomových období, kdy došlo k výrazné 
proměně podoby Magazínu DNES. Podařilo se jí zachytit všechny obsahové posuny, k nimž 
ve sledovaném období 1993 – 2004 došlo. Jasně dokládá, jak v průběhu let došlo ke snížení 
počtu publikovaných textů v každém čísle. Zaznamenala i proměny grafické podoby a využití 
fotografií. Ukazuje také bulvarizaci periodika, i když sami novináři z Magazínu DNES 
zdůrazňují, že nejsou bulvár, ale populár. Je tedy pravda, že mezi Magazínem DNES a 
bulvárem je určitě rozdíl, ale přiblížení se k bulváru v posledních letech  je zřejmé. Autorka 
připravila tabulky, které jsou pro samotnou bakalářskou práci velmi podstatné. Pokud jde o 
témata, tak právě pomocí tabulky jasně ukazuje, že v průběhu let čím dál větší prostor 
v Magazínu Dnes dostávaly texty o médiích, showbyznysu, celebritách. Z médií Magazín 
DNES věnuje největší pozornost televizi. Jiná tabulka zase dokládá v žánru rozhovoru posun 
ve výběru zpovídaných osobností, kdy rozhovory s vědci mizí na úkor rozhovorů s herci, 
zpěváky  a režiséry. Jiná tabulka zase prezentuje posun ve výběru fotografie pro titulní stranu. 
Osobně pokládám tyto tabulky za velmi přínosné a údaje v nich obsažené pomáhají ukázat 
proměnu  Magazínu DNES. Autorka se s dotazy obrátila na novináře, kteří se v různých 
obdobích podíleli na přípravě periodika. Tyto rozhovory dokládají, proč k určitým změnám 
docházelo. Přinášejí zajímavé informace o výběru témat a zpovídaných osobností. Autorka 
uskutečnila také rozhovor s grafikem o vývoji grafické podoby Magazínu DNES.  
     Při konzultacích jsme měli problém se zachycením rubrik, které se v Magazínu DNES 
objevovaly v jednotlivých letech. Autorka připravila tabulky, kde vždy provedla stručnou 
charakteristiku každé rubriky. Pokud by se autorka měla věnovat přesnější charakteristice, tak 
by se rozsah její práce ještě výrazně zvýšil, čímž by se blížil spíše práci diplomové. 
Charakteristiky rubrik jsou tedy jen stručné, což může být předmětem kritiky, protože každý 
čtenář si nemusí na jednotlivé rubriky vzpomenout.  
 
 
 
 



Při snaze postihnout veškeré aspekty se autorka nevyhnula tomu, že některé přece jen 
nedostaly takový prostor, jaký by si zasluhovaly – využití fotografií uvnitř Magazínu DNES, 
novináři píšící pro periodikum. Tyto záležitosti jsou zmíněny, ale mohlo by to být 
podrobnější. Další propracování by si zasloužilo také porovnání Magazínu Dnes s přílohami 
deníků Lidové noviny, Hospodářské noviny a Právo. Nevyhýbal bych se ani srovnání 
s Bleskem, kde by bylo možné sledovat, které celebrity se objevovaly  v páteční příloze 
Blesku i v Magazínu DNES.  
       V textu tedy jsou prvky, u nichž by bylo možné pustit se do hlubší analýzy. Celkově si 
ovšem myslím, že Barbora Žehanová napsala kvalitní práci, v níž se jí podařilo postihnout 
hlavní proměny Magazínu DNES od jeho počátků do současnosti. Práce má dobrou úroveň po 
formální stránce. Navrhuji hodnotit bakalářskou práci Barbory Žehanové známkou výborně.  
 
V Praze 9. června 2006  
 
                                                              PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.     
                      


