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Formulář pro posuzovaní diplomových prací 
 

 

Jméno studenta/ky: Bc. Arina Cerna 

Studijní program:  EKS 

Název diplomové práce: Mediální reprezentace celebrit ve formátu late-night talk show 

Jméno posuzovatele/ky: Mgr. Martin Charvát, Ph.D. 

 

 

Okruhy hodnocení diplomové práce:  

 

A) Formální kritéria 

Formální struktura a úprava práce, úplnost povinných částí práce, gramatická a stylistická 

stránka, korektní a jednotné uvádění zdrojů.  

 

Hodnocení (0-10 bodů): 6 

Připomínky a komentáře:  

Na str. 10 není kurzíva v názvu knihy. Časté jsou definice kruhem. Stylistika je 

problematická. Často až „literární“ vyjadřování („dnes svatozář slávy záleží v neposlední 

řadě na veřejném vystupování celebrit, str. 11).  

 

 

B) Struktura práce 

Jasné formulování problému, vymezení cíle a jeho soulad s obsahem práce, celková koncepce 

a struktura práce, adekvátnost postupu a návaznost jednotlivých částí práce.  

 

Hodnocení (0-10 bodů): 5 

Připomínky a komentáře:  

 Hypotéza práce je problematická: „Vycházím tedy z hypotézy, že celebrita je uměle 

vytvářeným mediálním fenoménem, který se jinak reprezentuje v rámci kanonické americké 

late-night talk show, a jinak v talk show české, přestože jde o shodný diskurz vyznačující se 

podobnými formálními prvky“ (str. 9). V tomto ohledu není nutné analyzovat zmíněné 

pořady, protože již předem je jasné (z povahy výběru vzorku), že se pořady budou 

v některých aspektech lišit a v jiných kopírovat, protože tuzemská verze vychází z americké 

předlohy a proměňuje ji v závislosti na kontextu.  

Kapitoly věnované metodologii jsou stručné a plné zavádějících interpretací a nepřesných 

výkladů. 

 

C) Rozbor tématu 

Identifikování a vysvětlení základních pojmů a koncepcí, rozsah a relevantnost použité 

literatury, úroveň práce s odbornou literaturou, adekvátnost výkladu použitých textů. 

 

Hodnocení (0-10 bodů): 4 

Připomínky a komentáře:  



2 

 

Nebudu zde vypisovat všechny problematické momenty práce, představím pouze několik 

ilustrativních příkladů a nepřesných tvrzení. 

„Výchozí premisou je tedy to, že skrz jazyk konstruujeme realitu a vytváříme ji v okamžiku 

pronesení výroků“ (str. 8) – v tomto ohledu mě překvapuje, že diplomantka nepracuje 

s konceptem performativu 

„Sláva, kterou mají celebrity, je založena na obeznámenosti lidí především s tím, jak ta či 

ona osobnost vypadá. Vliv prvních daguerrotypů a následně fotografie byl zásadní. Každý se 

tehdy mohl proslavit“ (str. 12)  - nepodložené tvrzení 

„Toto je dle mého názoru zásadní rozdíl mezi veřejně známými osobnostmi minulosti a 

současnými celebritami: vliv médií, především těch vizuálních. Celebritu si nelze představit 

bez toho, aby se její tvář neobjevovala na televizních obrazovkách, v tisku, na internetu“ (str. 

12) – tvrzení je schematické, masově říšená média v 19.století byla (částečně) bulvárního 

rázu 

„Celebrita je osoba proslulá díky svojí proslulosti“ (str. 17) – komentář netřeba 

Nepovažuji za vhodné, aby téma sociální konstrukce reality, které tvoří podloží 

diplomantčiny metodologie, bylo pojednáno na 1 stránce. A toto pojednání je zmatené, 

nepřesné – nedozvíme se roli institucí, nemluví se detailně o habitualizaci, atd. (str. 29) 

Když diplomantka referuje o Hallovi, proč není dostatečně rozepsané téma kódování a 

dekódování, resp. možných způsobů přijetí sdělení? (str. 29-30) 

Pasáž o Foucaultovi ilustruje metodologický rámec práce, respektive diplomantčiny 

interpretační nesnáze:  

„Fouсault zkoumal diskurz v rámсi jím vypraсované arсheologiсké metody zkoumání 

(2002). Snažil se tedy o nalezení metody, která by odhalila to, сo zůstávalo utajené, jelikož 

bylo považované za zapomenutíhodné. Fouсault si kladl za сíl vypraсovat soubor epistém 

(výroků, které vypovídají o určité době) a přitom odkazoval k velkým historiсkým obdobím 

(např. renesanсe)“ (str. 32) [...] „Jistá kritičnost se u Fouсaulta objevila ve výsledku jeho 

dalšíсh zkoumání. Od metody arсheologie tak přešel k genealogii, kde už ustoupil od nároků 

na objektivitu výpovědí a připustil kritiсké stanovisko. Musel uznat, že nelze mluvit o 

naprosté objektivitě tam, kde jde o nevyhnutelně subjektivní postup ovlivněný osobností a 

stanoviskem toho, kdo se výzkumu věnuje. Přesto však se tu nezřekl historiсkýсh ambiс. I 

nadále se stále zabýval globálními historiсkými сelky a soustředil se na ně spíše než na 

každodennost a běžnou soсiální praxi. Diskurzivní analýza ve Fouсaultově podání tudíž měla 

za сíl zkoumat velká historiсká období a odhalovat diskurzy, které určovaly diskurz v 

dotyčné době“ (str. 31-32). – domnívám se, že komentář netřeba 

Raději bych použil zkratku CDA  a nikoliv KDA. 

Empirická část se nese v duchu komentářů jednotlivých dílů. Není dostatečně hluboká. Dílčí 

výsledky jsou spíše ilustrativní (což je ovšem otázka nastolené hypotézy) 

 

 

 

 

 

 

 

D) Aspekt originality 

Vlastní autorská analýza řešeného problému, schopnost samostatně a tvořivě uvažovat 

a navrhovat řešení, vlastní argumentační a formulační úroveň. 
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Hodnocení (0-10 bodů): 4 

Připomínky a komentáře:  

Práce není nikterak originální, jsou v ní přítomné argumentační lapsy a zavádějící 

interpretace (v některých případech na hranici únosnosti), nejsem si úplně jist, zda se 

diplomantka zcela vypořádala s primární literaturou (viz Foucault, Hall, atd.) 

 

 

E) Význam práce 

Formulovaní jasných a zdůvodnitelných závěrů, adekvátnost a úplnost splnění cílů práce, 

celková odborná úroveň a přínos práce.  

 

Hodnocení (0-10 bodů): 4 

Připomínky a komentáře:  

Diplomantka splnila to, co si předsevzala, ale celková odborná úroveň práce je spíše lehce 

podprůměrná. 

 

 

 

Otázky na obhajobu:  

-- 

 

 

Součet bodů (0-50 bodů): 23 

Celkové hodnocení (známka)*: 3 

 

Hodnotící stupnice:  

50-40 bodů: 1 – výborně 

39- 25 bodů: 2 – velmi dobře 

24- 15 bodů: 3 – dobře 

14-0 bodů: 4 – nedostatečně 

 

* V případě, že některý z okruhů hodnocení A), B), C), D) je hodnocený počtem bodů 0, 

práce je klasifikována známkou 4.  

 

 

 

Datum:  3. 8. 2017 

 

 

........................................ 

podpis   

 


