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Posudek na diplomovou práci Alžběty Kábelové Fenomén reality show z hlediska 
pedagogického (katedra pedagogiky FF UK v Praze, 2006) 

Diplomantka si zvolila vysoce aktuální téma, kterým je provozování pořadů typu reality show 
v televizním vysílání a jejich "výchovný"dopad na děti a mládež. V teoretické části začíná 
rozsáhlým exkurzem do dějin televize. Po stručné připomínce mezníků vývoje nového média, 
věnuje pozoruhodnou subkapitolu "procesu vidění", v níž se zabývá zvláštnostmi procesů v 
oblasti vnímání, které se odehrávají v průběhu sledování Tv pořadů. V následujících 
subkapitolách se zabývá působením televize na dětského diváka, jejím místem ve 
volnočasových aktivitách. Zvláštní oddíl tvoří subkapitola věnovaná televizi - z pera P. 
Bourdieu. Tato subkapitola by samozřejmě mohla být daleko širší - a mohla by začít někde u 
klasických studiích McLuhana, podrobněji rozebrat například i samotného Bourdieaua a celou 
řadu dalších teoretiků TV, ale pro potřeby práce je tato úsporná kapitola dostačující. 

Druhý oddíl tvoří série kapitol věnovaných analýze jevu nazývaný reality show. Zde autorka 
uvádí fascinující dějiny vývoje tohoto typu pořadů po druhé světové válce - až do současnosti. 
Uvádí řadu pořadů, které byly v tomto žánru uvedeny v různých podobách ve světě, v 
závěrečné subkapitole se věnuje vývoji a uvádění těchto pořadů v České republice. Pro účely 
práce je významné, že do textu zařadila i subkapitolu o sledovanosti, kde se čtenář seznámí s 
řadou čísel ze statistických přehledů sledovanosti - má možnost s seznámit zvláště s daty o 
sledovanosti reality show dětmi a mladými lidmi. Pozoruhodé jsou i subkapitoly (2.7.; 2.8.), 
které jsou věnovány důvodům sledovanosti reality show. V nich se autorka snaží popsat 
momenty fascinace těmito programy, které přitahují diváky a neumožňují jim se od tohoto 
typu programů odpoutat. Více než potěšující pro čtenáře je subkapitola o antireality show. 

Třetí oddíl zpracovává výsledky empirického šetření, které je vedeno citlivě, vzhledem k 
problematickému a složitému jevu, který chce zkoumat. První část tohoto šetření se opírá o 
vyjádření expertů z oblasti psychologie, sociologie, pedagogiky. Po expertním šetření přichází 
na pořad dotazník, který byl distribuován malému vzorku žáků, ale i rodičům žáků. 

Vyhodnocení výsledků šetření vhodně dokresluje sledovanou tématiku. V závěrech autorka 
shrnuje výsledky šetření. 

Připomínky k práci jsou minimální. V zásadě je u prací tohoto typu vždy nebezpečí, že 
autor/rka propadnou tendenci vynášet hodnotové a moralistní soudy. Autorka se tomuto 
pokušení vylmula, osobní tón v práci téměř nezazní. Za určitý ústupek pokušení nalézt 
pádnější argumenty považuji volně vloženou úvahu na s. 54n. kde jsou uvedeny příklady 
patologického jednání dětí a mladých lidí, ale příčinná souvislost s TV vysíláním není ani 
naznačena (navíc některé z podobných příkladů naznačily, že při brutálních vraždách 
mladistvých to nebyla sledovanost TV, ale spíše mnohahodinové hraní elektronických her na 
počítačích). Pak je ovšem otázkou, proč jsou v textu tyto příklady uváděny. Autorka nechává 
(a není to její povinnost) stranou i komerční hlediska, kdy reality show při vhodném 
nastartování umožňují prudce zvedat index sledovanosti (= nový bůh současného mediálního 
světa), protože na základě tohoto indexu jsou stanoveny poplatky za reklamu, které prudce 
stoupají podle toho, jak se ta či ona televize na žebříčku umisťuje. I když přílohy mluví tak 
trochu samy za sebe, seznam a uvedení stručných důvodů proč jsou jednotlivé přílohy 
vybrány by práci neuškodil. Mimochodem: diskusím kolem reality show předcházela před 
několika lety prudká polemika o tom, zda je třeba TV programy cenzurovat, usměrnit jejich 
uvádění zákonem či naopak setrvat na plné svobodě uvádět to, co TV stanice chtějí. 

Celkové hodnocení. Práce je napsána krásným slohem. Autorka zachovává střízlivý odstup od 
tématu, přináší obsáhlý, vyčerpávající a v mnohém poučný náhled na jev, který spadá do 



oblasti tzv. informálního učení - ovlivňování vědomí dětí a mládeže. Práce je nejen zdařilá, 
ale vynikajícím způsobem se zhostila tématu, které je poměrně obtížné analyzovat. Vnitřní 
kázeň autorka je více než příkladná. Sloh práce je výborný, přesvědčivý. Protože autorka 
splnila požadavky kladené na diplomové práce, lze ji jako výbornou práci nejen doporučit k 
obhajobě, ale po rozšíření by ji bylo zcela jistě možné předložit i jako práci rigorózní. 
Navrhovaná klasifikace: výborně 
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