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Předložená diplomová bakalářská práce se člení na několik větších 
vzájemně souvisejících částí. V první autorka vychází ze základní -  dnes už 
se snad dá říci kanonické -  literatury -  týkající se zpravodajských hodnot. 
Vysvětluje také často používaný pojem gatekeeping. Ve druhé části analyzuje 
zahraniční zpravodajství na Přímě ( i za použití kvantitativní analýzy). Dále 
se všímá reportáží ve Zpravodajském deníku a nabídky agentury APTN, 
jediné zahraniční, kterou Prima TV pravidelně odebírá. Dále porovnává 
zpravodajské agentury a použité výstupy v televizním zpravodajství.

V přílohách pak své zjištění dokládá na konkrétních materiálech, 
včetně tzv. soupisky feedů APTN ( mimochodem jde o žargon, který by si 
zasloužil alespoň malou zmínku a vysvětlení).

Diplomantka prokázala dobrou znalost odborné literatury, konec 
konců jako poznámky pod čarou uvádí přesné anglické znění definic 
z Galtung a Ruge, stejně jako Westerstahla a Johansona a Hartleye. Její 
aplikaci teoretických poznatků na konkrétní materiál nelze celkem nic 
vytknout a je evidentní, že se v tématu vyzná a že vyvinula i značné úsilí, co 
se týče analýz.

Za zajímavé a přínosné považuji zjištění, že důležitý vliv na výběr 
témat, která překročí tzv. práh zpravodajství, mají tiskové agentury, které už 
chystají médiím předvýběr. Na tuto skutečnost se při hodnocení
zpravodajství často zapomíná. Důležitá je také vzájemná provázanost 
agentury a klienta -  agentury klientům musejí poskytovat ty druhy 
materiálů, o jaké je na televizním trhu zájem.

Práce splňuje základní kritéria na tento druh teoretického textu 
kladená
(pár překlepů nebo neobratností ve stylistice není zas tak závažných) a není 
problém s její obhajobou, proto ji jednoznačně doporučuji.

Mám jen pár poznámek:
s. 6 - která práce je starší? Stielera, nebo Peucera?
s. 31 -  analýza vybraných událostí -  právě na výkladu o Šaronovi lze ukázat, 
co to je gatekeeping. Sama autorka se tady chová jako tzv. dveřník, když 
uvádí důvody, proč byla zpráva vybrána. Přinejmenším pořadí je sporné. Po 
mém soudu není důležitější, že v USA je silná izraelský komunita, důležitější 
je mírové řešení situace na Blízkém východě.
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