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Bakalářská práce, která se zabývá postavením knihy a reflexí kulturního 
života a literatury v současném denním tisku, je fundovanou informační sondou 
tohoto problému.

V úvodní kapitole se zevrubně zabývá pojmy kultura, masová kultura, lite
ratura, kniha jako médium v současné všeobecné encyklopedické a žurnalistické 
literatuře.

Další kapitola již úzce vymezuje sledování tohoto problému, M. Maličká si 
vybrala pro přehled literárních událostí a recenzí dva nejčtenější deníky: Právo a 
Mladou frontu Dnes a nejdříve se jim věnuje v obecné charakteristice, to jest, 
jaký objem kvantitativní i kvalitativní oba deníky kultuře přinášejí. Na základě 
přehledu jednoho měsíce podrobně uvádí zpravodajství o literatuře, recenze a 
jejich autory.

Práci završuje rozhovory s předními kulturními redaktory obou rubrik.
Cenným příspěvkem práce jsou určitá zjištění, jako například obsahová 

nahodilost kulturní rubriky deníku Právo, kde ovšem by v práci podobného 
zaměření měla být brána v úvahu i kulturní příloha Salon, která vykazuje 
poněkud systematičtější úsilí mapovat literární dění a snaha Mladé fronty Dnes 
o živou aktuálnost, noviny mají cenné přílohy Umění a kultura a Kavárna.

Na druhé straně Mladá fronta Dnes ve snaze přiblížit se čtenářům jim 
některou událostí neustále nadbíhá, aniž by aspoň v základu analyzovala nějaký 
problém: viz série textů o Harry Potterovi, jehož součástí byla pouze jedna 
recenze, jinak šlo vždy o nakladatelské a knihkupecké senzace. Dalším cenným 
materiálem jsou rozhovory (Právo -  František Cinger, MfDnes -  Alice 
Horáčková). Redaktorka Horáčková vykazuje větší přehled i snahu čtenáře 
informovat celkově o dění v literatuře.

Závěrem:
Práce Martiny Maličké o postavení knihy jako médiu v současném denním 

tisku je cennou informativní sondou do tohoto problému. Je jasně strukturována, 
svůj cíl přiblížit obecně chod obou kulturních rubrik naplnila, rozhovory jsou 
vedeny věcně a k danému tématu. Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě a 
hodnotím j i j ako výbornou.
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