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Vladimír Sláma předkládá bakalářskou práci, která zaujme nápaditostí a snahou dostát i
v bakalářské práci náležitostem odborného textu. Z práce je patrné, že autor má už na konci
bakalářského studia představu o podobě a náležitostech odborného textu a snaží se používat
náležité termíny, pracovat s literaturou a výzkum postavit na standardizované sociologické
metodě. Což na bakalářskou práci rozhodně není málo. Pokud jde o etapu přípravy, probíhala
poněkud přetržitě, ke konci však autor disciplinovaně vyhledával konzultace a vyvinul
opravdu velké úsilí, aby bakalářskou práci dokončil.
Text je standardně členěn na úvodní a výzkumnou pasáž, přičemž obě se vztahují k tématu
užití televizní populární fikce, konkrétně způsobů konzumace detektivních a kriminálních
seriálů českými policisty.
Comstockův model televizních účinků zmíněný v úvodu sice není nej vhodnější teoretické
východisko, protože je překonaný a nadto se týká individuálního chování (nikoli jemnějších
forem jako je identifikace nebo socializační efekt, které se přímo v chování pozorovatelně
neprojevují), ale autor si je jednoznačně vědom, že práce by takovou oporu obsahovat měla.
Nadto tento model velmi dobře operacionalizuje (str. 7: TV jednání - vnímaná TV reálnost) a
dále tuto operacionalizaci vhodně užívá při tvorbě dotazníku. V úvodu se také pojednává o
žánru televizního kriminálního seriálu, je správně terminologicky definován jako produkt
populární kultury a dále také poučeně jako produkt konstruující práci policie jako soustavný
sled dramatických epizod, který je odkloněn od reality.
V praktické části autor zpracovává výsledky dotazníkového šetření mezi 60 studenty Policejní
akademie ČR a hloubkových rozhovorů se čtyřmi z nich. Z dobře konstruovaného dotazníku a
ucházející grafické prezentace se dozvídáme velmi zajímavé a v podstatě dosud nezachycené
údaje o sledovanosti konkrétních vybraných seriálů mezi respondenty (je vysoká, více než pět
seriálů ze vzorku jich vidělo 82 %). Konkrétní sledovanost některých titulů autor interpretuje
s pomocí hloubkových rozhovorů - bohužel jen některých, např. Kobra 11 (str. 16) nebo
Columbo (str. 19) a nadto neuvádí přímé citáty z rozhovorů (i když jsou v příloze).
Dotazníkové šetření také zjišťuje míru oblíbenosti konkrétních hrdinů, jejich význam pro

identifikaci - a otázka, která se v dotazníku zabývá vlastnostmi přisuzovanými hlavní postavě
je vytvořena velmi profesionálně, za použití sémantického diferenciálu.
V závěru jsou pak vyčíslené (přesněji vyjádřené, protože konkrétní procentuální podíly autor
zapomněl do grafů vložit) jednotlivé složky Comstockova modelu. Některé soudy jsou přitom
poměrně divoké - autor například vykládá jím předpokládaný strach z izolace u policistů přes
koncept spirály mlčení a za kritérium překonávání izolace považuje konverzace o obsazích
seriálů. Jiné údaje jsou naopak zajímavé a správně uchopené - např. překvapivě vysoké
vnímání podobnosti postav a prostředí s realitou. (Škoda, že neznáme ona přesná čísla).
Celkově je bakalářská práce v rámci svého žánru poměrně zdařilá. Mímě spolu kontrastuje
inteligentní a terminologicky a metodicky dobře zvládnutý text a snaha vycházet z literatury
(většinou pro bakaláře „nepovinný“ a nadstandardní McQuail) a viditelná ledabylost nebo
časový stres při psaní. V práci schází kopie tezí, stránky jsou nelogicky formátované
s hlavními titulky na posledním řádku, v některých grafech schází číselné údaje i název
sledovaného jevu (např. na str. 29, 30). V roli praktické části vystupují rozhovory vedené
s respondenty, což také není nej lepší řešení.
Přes uvedené výtky považuji bakalářskou práci Vladimíra Slámy za dílo, které se citem pro
odborný text pozitivně vymyká z průměru prací na tomto stupni studia, doporučuji ji
k obhajobě a navrhuji, aby byla klasifikována stupněm velmi dobře.
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