Posudek, bakalářská práce Vladimír Sláma: Český policista a jeho mediální vzory.
UK v Praze, FSV, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra žurnalistiky,
Praha 2006, 35 stran + přílohy.
Vladimír Sláma se ve své bakalářské práci věnuje, jak už sám název částečně
napovídá, zkoumání způsobů konzumace vybraných TV seriálů u studentů Policejní akademie
ČR s cílem zjistit: „zda, jak a do jaké míry český policista konfrontuje vlastní práci s
praktikami fiktivních hlavních hrdinů kriminálních seriálů, jak si vytváří na základě jim
věnované pozornosti ony hodnoty a postoje, které mohou potenciálně ovlivnit výkon jeho
povo ání". (s. 6).
Práce je rozdělena do 5 částí. Úvodní část autor věnuje popisu členění práce, vytyčení
hlavních cílů a dále, poněkud nestandardně, popisu použitých metod a způsobům analýzy.
Druhá část se zaobírá definováním žánru "kriminální seriál", dále jsou popisovány obecné
narativní prvky, typické pro tento typ mediálního produktu, pozornost je věnována i intencím
tvůrců seriálů či potřebám příjemců. Ve třetí kapitole autor prezentuje výsledky
dotazníkového šetření a provádí interpetaci provedených rozhovorů. Ve čtvrté části autor
popisuje faktory ovlivňující lidské chování, přičemž v závěru práce, jak sám uvádí na s. 8,
odpovídá na otázku, zda mohou kriminální seriály ovlivňovat policisty v jejich práci.
Před kritickými poznámkami bych rád zdůraznil, že předloženou bakalářskou práci
Vladimíra Slámy považuji za nadstandardní a to z několika důvodů. Předně si autor vybral
poměrně složité téma, přičemž samotná redukce komplexity zkoumaného jevu do podoby
proveditelného výzkumu je velice složitá a náročná - což jistě diplomant sám zjistil. Za
nadstandardní považuji také výběr a kombinaci výzkumných metod, tedy dotazníkové šetření
a následné rozhovory.
Kritické poznámky k textu bych rozdělil do dvou skupin: poznámky k obsahu a
poznámky k formální stránce práce.
K obsahové stránce práce:
Jak již bylo zmíněno výše, na straně 6 autor tvrdí, že cílem jeho snažení je zjistit: „zda,
jak a do jaké míry český policista konfrontuje vlastní práci s praktikami fiktivních hlavních
hrdinů kriminálních seriálů". Na stejné straně a straně následující pak uvádí, že dotazníkové
šetření probíhalo na vzorku 60 studentů Policejní akademie ČR, tedy na budoucích
policistech. Je otázkou, nakolik lze z dat získaných ze zkoumání budoucích policistů odvodit
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závěrečný poznatek práce, tedy že: „žánr kriminálních seriálů do značné míry ovlivňuje práci
policistů", (s. 33) V práci se přitom běžně o zkoumané skupině vyjadřuje jako o policistech
(např. s. 30, 32, 33) Je třeba zmínit, že část studentů Policejní akademie ČR tvoří policisté v
aktivní službě, nicméně v prácí není uvedeno, zda-li a v jaké míře byli tito zahrnuti do
zkoumaného vzorku.
Na straně 17 autor dovozuje z výsledků šetření týkajících se frekvence sledování
jednotlivých seriálů, že: „Pakliže policisté pořad jednou viděli, ale již se k němu podruhé
nevrátili, lze se důvodně domnívat, že je dostatečně neoslovil" (s. 17). Autor ovšem
nezohlednil skutečnost, že část těchto seriálů byla vysílána dopoledne či krátce po poledni,
kdy jsou studenti Policejní akademie ČR s velkou pravděpodobností ve škole1. Domnívám se
tedy, pe je seriál oslovit nemohl.
Na straně 11 diplomant píše: „Přijmeme-li McLuhanovo tvrzení o tom, že televize je
extenzí lidských smyslů, divák pravidelně konzumující kriminální seriály prožije během
jednoho měsíce v okleštěné verzi "na vlastní kůži" desítky různých životů a ojedinělých
situaqí".(s. 11) V poznámce pod čarou je uveden odkaz na příslušnou knihu, ale chybí číslo
stran/ý, ze kterých autor čerpal. Média, jakožto extenze smyslů v McLuhanově pojetí, je třeba
vnímat především na úrovni technologie, tedy jako znásobení komunikačních schopností
člověka2. Pokud mluvíme o extenzivitě, pak v tomto kontextu není televize extenzí prožitků
"na vlastní kůži", ale extenzí oka, podobně jako je telefon extenzí ucha.
V kontextu zkoumaného tématu bych spíše než odkazy na McLuhana přivítal kapitoly
věnované např. koncepci užití a gratifikace a teoriím publika v duchu tradice kulturálních
studií. Autor se sice v textu zmiňuje např. o "předpokladu otevřeného textu" (s. 20) či o
"preferovaném čtení" (s. 20), ale podrobnější, podle mého názoru potřebné, přiblížení těchto
konceptů v práci chybí.
Autor také v práci otevírá velké množství poměrně složitých témat. Věnuje se
produkci mediálních obsahů, respektive intencím výrobců a vysílatelů (např. na s. 9),
současně se vyjadřuje k podobě a obsahu mediálních produktů (s. 8, 17) a samozřejmě
zkoumá způsoby konzumace mediálních textů (samotný výzkum). V tomto, poměrně širokém
záběřu, se také objevují odkazy na koncept nastolování agendy (s. 11), teorii kognitivní
disopance (s. 18), spirálu mlčení (s. 29), principy mediální konstrukce skutečnosti (s. 10). To

1V práci sice není uvedeno, ve kterých ročnících respondenti studují, nicméně studenti Policejní akademie ČR
mají pevný studijní plán a výuku ve všedních dnech většinou od 8:00 do cca. 15:00.
2 viz REIFOVÁ, I. (eds.). Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 43.
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vše na 29 stranách textu. V tomto ohledu s autorem sdílím jeho pocit, že se pustil, jak sám
uvádí: „do sisyfovského úkolu" (s. 32). Na uvedeném počtu stran skutečně nelze takto
obsáhlou "kouli" témat "dovalit" do vytyčeného cíle v podobě konzistentního a
srozumitelného textu.
Na obranu autora je nutné říci, že takto rozsáhlý výzkumný záměr značně překračuje
požadavky kladené na bakalářskou práci a hodí se spíše na práci magisterskou.
K formální stránce práce.
- V práci nejsou vloženy schválené teze. Tudíž je obtížné určit, nakolik obsah práce
odpovídá původní schválené struktuře.
- V několika případech jsou nadpisy jednotlivých kapitol umístěny na koncích stran
(viz s. 7, 11, 13).
- Zdroje použité v textu nejsou uvedeny v seznamu použitých zdrojů (viz s. 7, 9, 10,
24, 25).
- V práci je velké množství sekundárních citací s nepřesnými odkazy (viz např. s. 25:
„Podle Hovlandovi teorie", s. 27: „Akceptujeme-li Tónniesovu teorii", s. 30: „Tyto
prvky převzaté z Comstockovy verze modelu").
- V seznamu zdrojů zcela chybí použité internetové zdroje (viz např. s. 9, 10, 11).
- Autor uvádí, že provedl čtyři hloubkové rozhovory. V příloze jsou pak přepisy pouze
tří rozhovorů.
Uvedené formální nedostatky považuji za důsledek nepozornosti a nedostatečné finální
kontroly.

Jestliže je smyslem bakalářské práce prokázat, že je student schopen souvislé odborné
samostatné práce, pak bakalářská práce Vladimíra Slámy, s uvedenými výhradami, splňuje
požadovaná kritéria, a proto ji doporučuji k obhajobě.
Navrhuji klasifikační stupeň velmi dobře.

Vlastimil Nečas
i
v rrazc dne 8. června 2006.
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