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Oponentský posudek

Autorka ve své bakalá řské práci zpracovává téma informování o smrti papeže
Jana Pavla II. Analyzuje čtyři české deníky - Blesk, Mladou frontu Dnes, Právo a
Večerní k Praha. Jako sledované období vytyčila duben a květen 2005. Cílem práce
je potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že .v případě úmrtí celosvětově známé a důležité

osoby, jakou byl Jan Pavel ll. , se neliší zpravodajství seriózních deníků od
bulvárních, protože tuto osobu shodně považují za celebritu a ve svém informován!
na základě shodných zpravodajských hodnot působí na emoce čtenářů:' (s. 5)

Autorka měl a v úmyslu analyzovat zpravodajství zmíněných čtyř deníků

kva l i tativně a kvantitativn ě . Přesto hned v úvodu práce upozorňuje, že kvalitativní
analýza se omezuje pouze na titulky, protože není v silách autorky rozebírat veškeré
zpravodajství o papeži. U popisu kvantitativní analýzy autorka zase upozorňuje na
svou nezkušenost s tímto typem rozboru, proto se "pokusí alespoň zhruba vyčíslit

množství zpráv týkajících se osoby zemřelého papeže, jejich rozsah a umístění

v novinách a množství fotografií, jejich velikost a umtst én i " (s. 5)
V oddíle Metody analýzy autorka znovu píše, že "použité metody analýzy jsou

do značné míry vlastním příspěvkem autorky práce do metodologie analýzy médií.
Kvantitativní analýza je přizpůsobena technickým možnostem autorky, ale v zásadě

vychází ze standardních kvantitativních postupů popsaných např. v Úvodu do teorie
masové komunikace O. McQuaila. ... Kvalitativní rozbor se opírá o teoretické zázemí
přenosového modelu popsaného v Úvodu do studia médií G. Burtona a J. Jlrék». '
Zarážející je, že autorka hned v úvodu několikrát zpochybňuje svou metodologii.
Navíc odborná literatura, ze které čerpala při studiu obou analýz, je z mého hlediska
nedostatečná (obě uvedené knihy se kvantitativní a kvalitativní analýzou zabývají jen
okrajově) .

V teoretickém zázemí rozboru autorka zdařile charakterizuje rozdíly mezi
bulvárními a seriózními médii. Správně popisuje zpravodajské hodnoty, které
rozhodují o tom, že si konkrétní médium vybere zprávu o smrti papeže do svého
servisu. Správně si všímá i faktu, že si bulvární stejn ě jako seriózní média vyberou
danou zprávu na základě stejných zpravodajských hodnot (vztah k elitním osobám,
negativita, novost, možnost dalšího vývoje...). Autorka ale vyvozuje závěr, že č í m

dramatičtější a skandálnější je událost a čím víc působí na emoce, tím blíže se ocitá
seriózní zpravodajství informování bulvárnímu . Podle mého názoru by si tento závě r

zasloužil ještě rozšíření: (O některých důležitých událostech budou informovat jak
média seriózní, tak bulvární. Z toho nevyplývá, že by se seriózní zpravodajství blížilo
bulváru. Záleží na zpracování události daným médiem. Nejsou bulvární témata, jen
bulvární zpracování.)

V oddílu Metodika kvalitativního rozboru autorka vysvětluje své pojetí analýzy
titulků. Vychází z komunikačního modelu C. Shannona a W. Weavera I kde za . šurn"



pokl ádá emoce , které auto r titul ku k informaci přida l. Autorka na zák l adě toho
sleduje, zda je titul ek informativn í - bez emocí (pak je ser iózní), informativn í
pozměněný emocemi (pak je v jejím pojetí bulvarizuj íc f) nebo při náší samotné emoce
- senzaci Ue tedy bulv ární).

Voddílu Metodika kvantitativního rozboru autorka popisuje svou metod iku
(sleduje počet zpráv, jeji ch um ístěn í , rozsah zpráv - který počítá v procentech
rozlohy jedné tiskové strany, sleduje počet fotografií připoje ných ke zprávám ).

Dále autorka - na pouh ých jedenácti řádcích - charakterizuje deníky, které
v práci sleduje. Jde o velmi povrchní hodnocení , napří k l ad u Blesku je uvedeno
pouze: "Jednoznačně bulvárn í list, který je nejčtenějším titulem v Č esk é republice. "
(s. 10). Chybějí jakékoli konkrétní údaje o čtenosti, nákladu nebo vydavateli. Totéž se
opakuje i u Mladé fronty Dne s a Práva, pouze u Večerníku Praha je uveden
vydavatel (Vltava-Labe-Press) v souvislosti s tím , že sídlí v Bavo rsku, ,,8 proto je
možné , že má blíže ke katolictví.. .11. (s. 11)

Ve stěžejní kapitole bakal á řské práce (Analýza periodik) autorka zveřejň uje

výsledky svého výzkumu. Pop isuje každé periodikum zvlášť - nejprve kvant itativně a
poté kva litativně.

Autorka u kvan titativní analýzy zce la rezig nova la na kódovací knihu, v celé
bakalářské práci není vůbec zmíněna. Není tam ani jakýkoli graf. Kvantitativní
obsahová analýza čtyř d eníků za obd obí dvou měs íců se tak zúžila na pouhých
sedm tabulek. V těch navíc autorka pro kvantifikaci počtu zpráv používá jen dva
pojmy: 1 a více. To je zcela nedostatečné . M ěla a lespoň zveřej n i t konkrétní počet

zpráv. To samé platí i pro fotografie, o nichž se čtenář pouze dozví, zda byly
přítomny (opět pouze varianty ano, ne, více). Celkový rozsah zpráv je vyjadřován

také nezvykle - autorka některé texty vyjadřuje v procentn ím porovnání s celou
tiskovou stranou (např. 12,5 %, 50 %, 2 strany) , jinde ale používá term íny .kr. zpr.,
noticka". I takto krátké texty ale měla vyjádřit v procentech.

Ve vysvětlivce pod každou tabulkou autorka píše , že stupně šedi v tabulce
označují jednotlivé vlny zájmu o dění kolem pape že Jana Pavla II.. Místo špatně

zřetelných odstupňování šedé by byly vhodnější například sloupcové grafy,
vizualizující obsahy jednotlivých textů, na kterých by byly zmiňované vlny zájmu
daleko lépe prokazatelné. To by ovšem předpokládalo existenci kódovací knihy a
výstup statistického počítačového programu (například SPSS, případně alespoň MS
Excel).

Vysvětlivka pod všemi tabulkami říká: "Šrafovaná pole tabulky nejsou pro práci
relevantní, zprávy v nich obsažené se totiž nevěnují osobě Jana Pavla II. Údaje jsou
zde uvedeny pouze pro zejlmevost" (s. 13, 19, 21, 28, 3D, 36, a 38). Tato poznámka
je značně matoucí; v tabulkách, komplikovaných stupni šedé, jsem totiž neodhalila
žádná šrafovaná pole. Z tohoto nedostatku zřejmě vychází i moje další připomínka:

v tab ulkách se vys kytují texty o Bened iktu XVI., které nemají zřejmou souvislost
s Janem Pavlem II. To dokládá sama autorka například ve vysvětlujícím textu
"Předtím psal Blesk o novém papeži, nebo se dění ve Vatikánu vůbec nevěnovat (s.
14). Přesto jsou tyto texty v tabu lkách analyzovány. Navíc autorka v kapitole
věnované informování Blesku popisuje ještě další dva texty týkající se papeže
Benedikta XVI., kte ré vyš ly v Blesku v květnu. Ty ovšem do dubnové tabu lky
nezařadi la (ko nčí 30. 4.) a žádnou květnovou tabulku pro Blesk, na rozdíl od
ostatních tří periodik, už nevytvořila.

Nabízí se otázka, proč autorka stanovi la sledované období od začátku dubna
až do kon ce května 2005, když papež Jan Pavel II. zemře l 2. dubna a pohřeb měl 8.



dubna. Práce vytváří doj em , že se více věn uje volbě nového pape že a informacím o
něm, než o Janu Pavlu II. (Autorka stanovuje u každého periodika něko li k vln zájmu,
první tři jsou vždy toto žn é - 1/ smrt Jana Pavla 11. ,21pohřeb Jana Pavla ll., 31volba
nového papeže. Mladá fronta Dnes má ještě 41 zprávy o možné m donášení jistého
kněze na Jana Pavla 11. , 5/ Benedikt XVI. hodnotí svého předchůdce . Večerník Praha
mě l 41 vlnu o pojmenování náměstí a naopak nepojmenování mos tu po Ja nu Pavlu
ll., 51 opět Benedikt XVI. hodnot í svého p řed chůdce . ) Z tohoto důvod u by bylo
vhodnějš í v bakalářské práci analyzovat i nástup nového pape že - stejně se tyto
informace v práci objevují , ale vnášejí tam zbytečný zmatek. Nejasné je také
zařazení článku Muž zneuctil chrám sv. Víta (Večerník Praha) mezi sledované texty 
domn ívám se. že přímou souvislost se smrt í papeže nemá.

Na konci analýzy konkrétn ího deníku se auto rka snaž í periodika porovnat
s ostatními. Například: nNejvětší rozsah, který list (Veče rník Praha) papeži ve
sledovaném období věnoval, zname naly dvě celé strany zpravodajství o zvolení
nástupce Jana Pavla II. Co se týče rozsahu, dostal ve Večerníku ještě méně prostoru
než v Právu. Z hlediska počtu zpráv j e tomu obrécen ě ř (s. 38) Toto tvrzen í ale nen í
ze zveřejněné tabu lky vyvoditelné a ověřite ln é . Rozsah je n evypočitatelný kvůl i

používání termínů noticka a krátká zpráva, jej ichž rozsah není vyjádřený

v procentech tiskové strany; počet zp ráv je neu rč itelný kvů l i používání termínu více ,
ze kterého nelze zj istit . kolik jich by lo. Zde by se opět hodil srovnávac í sloupcový
graf.

Kvalitativní rozbor titulků se op írá o velice st ručně definovaná pravidl a
zmíněná výše. Autorka rozebírá každý titulek zvlášť . Na konci zveřejňuje počet

titu lků. které považuje za seriózní , bulv arizující a bulvární. I tato analýza je velmi
povrchní a nesourodá. Například titul ek Mladé fronty Dnes Nad Vatikánem se vznesl
černý dým (s. 26) autorka hodnotí jako bulvarizují cí, titulek Práva Poprvé je černý

dým (s. 33) ale označuje za seriózní. Naopak oceňuji srovnávací analýzu titulků

Dominikán popřel, že by donášel polské rozvědce na Jana Pavla II. (Právo ) a
Donašeč na papeže se brání (MfO). Škoda jen, že takto porovnává pouze tyto dva
titulky.

Z hlediska stylistického má práce dobrou úroveň . Také překlepů je v ní
minimum. V závěru se ale objevují dvě hrubé chyby (seriózní deníky informovali a
bulvární listy se věnovali - s. 44). Na straně 11 autorka zaměňuje označení Ceská
republika či Č esko za Cechy. V celé práci mě ale zaráželo používán í zkratek JPII . a
BXVI., označující oba papeže. zv l áště když autorka v práci běžně používá synonyma
papež, pontifik č i Svatý otec.

Bakalářská práce nemá žád nou přílohu. Kromě už zmíněné kódovací knihy by
přílohou mohly být například fotokopie prvních stran deníků, které informují o
papežově smrti. případně pohřbu. Také seznam literatury by měl být obsáhlejší 
především bych očekávala alespoň jednu odbornou pub likaci o kvantitativn í a
kvalitativní analýze.

S při h léd n utím ke všem popsaným připomínkám sice doporučuji bakalářskou

práci Anny Chráskové k obhajobě, navrhuji jí ale hodnocení dobře.

r. Gabriela Bobková
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