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Posudek:
Způsob, jakým autor bakalářské práce zpracoval dané téma, usnadňuje mé
hodnocení. Uvedené téma bakalářské práce jsem vypsal s nadějí, že některý ze studentů
shromáždí alespoň základní faktografii a charakteristiky diskusních pořadů ČT v období,
ve kterém skončila manažerská stabilita této instituce, a v jehož průběhu se ve vedení ČT
vystřídalo pět ředitelů. To proto, aby další badatelé měli z čeho vycházet při svých
analýzách.
Nakonec vše dopadlo tak, že autor práce nejen splnil toto zadání, ale v důkladnosti
zpracování tématu šel nad rámec svých základních povinností, a předložil bakalářskou
práci, která by obstála i jako práce diplomová.
Práce, jejíž rozsah a kvalita výrazně převyšuje požadavky na bakalářskou práci
kladené, nás seznamuje s pěticí politických diskusních pořadů ČT, které jsou analyzovány
z formálních i obsahových hledisek, od znělky pořadu, přes způsob přípravy pořadu,
charakteristiku moderátorů až po výčet jejich hostů a probíraných témat.
Oceňuji zvláště původnost práce, která se obrátila k primárním zdrojům informací,
která shromáždila nejen svědectví všech moderátorů zkoumaných debat v daném období,
ale také data o jejích sledovanosti a o frekvenci zvaných hostů.
Popis a rozbor některých dramatických událostí, které se v souvislosti s vysíláním
diskusních pořadů ČT v minulosti přihodily, jsou velice cenným přínosem do
historiografie televizního vysílání v Česku po roce 1989.
Po formální stránce jsem nenašel nějaký závažný nedostatek. Se závěry práce
souhlasím, neboť jsou podloženy fakty a pádnými argumenty.
Pro úplnost doplňuji pouze jeden detail do Přílohy č.l „Sledovanost Debaty“, ve
které autor zmiňuje „přeprogramování“ konkurenčního pořadu TV Nova Sedmička proti
pořadu V pravé poledne tak, že oba od 10. května 1998 začínaly v neděli ve 12 hodin. Toto
konfrontační nasazení Sedmičky proti hlavnímu diskusnímu pořadu ČT zde již jednou
bylo, a to v letech 1994-5, kdy oba pořady začínaly ve 13 hodin. V červenci 1995 se ČT
rozhodla v zájmu diváků „uhnout“ a posunula začátek pořadu Debata na dvanáctou
hodinu. Tento stav tedy vydržel necelé tři roky.
Předložená práce je nadprůměrným kvalitním textem, která by si podle mého
názoru zasloužil mimořádné ocenění.
Navrhuji hodnotit výborně s pochvalou.
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