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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. Vojtěch Novák  

 

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): 5 bodů 

Připomínky a komentáře:  

Práce je po formální stránce adekvátně strukturována do jednotlivých kapitol a podkapitol. Je 

uvedena poděkováním a čestným prohlášením. Rovněž je opatřena obsahem, abstraktem a 

klíčovými slovy (v češtině i angličtině), v závěrečné části pak i seznamem literatury. Text má 

celkem 72 (tištěných) stran. Zdroje jsou uváděny korektně a jednotně. Systém odkazů pod 

čarou působí přehledně a je uveden v adekvátním množství. Gramatické chyby jsem 

nezaznamenal.  

Z hlediska stylistiky však není text příliš zdařilý, osobně jej vnímám jako slabší stránku této 

práce. Studentka se občas nevyhne krkolomným frázím a žurnalistickému stylu. Čtenář na 

některých místech musí vynaložit jisté úsilí, aby pochopil, co se snaží autorka sdělit (ovšem 

nikoli kvůli složitosti obsahu, ale spíše kvůli nešťastně zvoleným formulacím). Podstatné 

však je, že ač tato skutečnost nepůsobí čtenářsky přívětivě, ve výsledku nezabraňuje 

celkovému vědeckému vyznění této práce. 

 

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): 6 bodů 

Připomínky a komentáře:  

Studentka v práci postupuje strukturovaně, metodicky, s rozmyslem a až na výjimky i s 

ohledem na provázanost jednotlivých částí. Klade si za cíl objasnit způsob produkce jednotné 

reprezentace celebrit prostřednictvím jejich srovnání v amerických a českých late-night talk 

show (konkrétně The Tonight Show s Jimmym Fallonem a Show Jana Krause). K tomuto 

objasnění používá teoretická východiska v podobě teorie reprezentace (Hall), tří úrovní 

reprezentace (Trampota) a sociální konstrukce reality (Berger, Luckmann). V rámci praktické 

části používá studentka metodu kritické diskurzivní analýzy, která má v rámci této práce 

poskytnout konkrétním divákům televizních pořadů a late-night talk show vodítko k 
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uvědomění si uměle konstruované reprezentace celebrit.  

Studentka vychází 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).  

Přestože je vzhledem k výše uvedenému srozumitelné, čím se studentka v práci zabývá, 

subjektivně bych uvítal ještě větší konkretizaci daného problému. Rovněž bych preferoval 

menší výčet teoretických koncepcí a jejich detailnější rozpracování směrem do hloubky.  

Naopak chválím jasně vymezené aspekty zkoumání ve vztahu k celebritám a následně i 

vhodné zvolení metody kritické diskurzivní analýzy. 

 

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): 5 bodů 

Připomínky a komentáře:  

Velmi oceňuji volbu odvážného tématu, pro jehož potřeby bylo nutné si nejprve ujasnit 

termín „celebrita”, pro který napříč jednotlivými autory neexistuje jednoznačná shoda. 

Studentka tak měla práci o to těžší, neboť nevycházela z jedné konkrétní ucelené a před-

připravené koncepce, ale musela tyto poznatky sama vyabstrahovat. Ne vždy se však v práci 

daří tyto adekvátně formulovat - studentka ve snaze říci k tématu co nejvíce informací místy 

zbytečně rozpracovává témata, s nimiž dále nepracuje (zejména v kapitole o celebritách), což 

odvádí čtenářovu pozornost od hlavní myšlenkové linie práce.  

Zároveň ani práci s teoretickými východisky nemohu považovat za neproblematickou -  

vlivem nízké stylistické úrovně práce dochází k jejímu přenosu i do roviny argumentační.  

Namátkou uveďme například větu:  

„Na rozdíl od typu stereotyp postrádá vazbu ke konkrétnímu jedinсi a sám o sobě se stává 

vlastností nebo modelem, na jehož základě např. vytváříme svoje představy o někom nebo 

něčem nebo také předsudky.” (str. 31) - zmatečnost sdělení. 

Některé vágnosti sdělení jsou navíc naředěné nevhodnými tvrzeními: 

„Pojem „celebrita“ je v naší rozvinuté společnosti známý snad každému z nás (…) ” (str. 7) ; 

„Show Jana Krause na televizi Prima je jedním z mála českých pořadů podobného formátu a 

je vskutku celorepublikově známá.” (str. 7) ; „Jan Kraus je v České republice velice známý.“ 

(str. 26) -  časté opakování samozřejmých pravd, které nemusí být zdaleka tak samozřejmé. 

Praktická část práce je však velmi dobře konkretizována, rovněž chválím přítomnost dílčích 

závěrů.  

Kapitola o celebritách místy působí dojmem referátu psaného bez náležitého ohledu na celek 

a mohla by být o něco stručnější a více koncentrovaná. Celkový rozsah práce a relevantnost 

použité literatury však až na výše uvedené nedostatky považuji za adekvátní. 

 

 

D) Aspekt originality 
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Vlastní autorská analýza řešeného problému, schopnost samostatně a tvořivě uvažovat 

a navrhovat řešení, vlastní argumentační a formulační úroveň. 

 

Hodnocení (0-10 bodů): 7 bodů 

Připomínky a komentáře:  

Aspekt originality považuji za silnější stránku této práce. Velmi oceňuji tvůrčí a samostatný 

přístup  ke zpracování daného tématu a to i navzdory nejistému výsledku. Studentka si nijak 

nezjednodušuje předmět svého zkoumání, naopak mu ponechává jeho charakteristické 

vlastnosti, na které se v průběhu vypracovávání zaměřuje. Z vědeckého hlediska je zajímavé 

sledovat proces, na jehož pozadí se studentka dopracovává k dílčím závěrům, a to jak 

v rovině teoretické, tak i praktické.  

Lze však vytknout, že se originánost tohto přístupu spolu s návrhy řešení zbytečně ztrácí v již 

zmíněné nízké (či matoucí) formulační úrovni, od níž se odvíjí i úroveň celkové 

argumentace, která je tak místy zavádějící.  

 

E) Význam práce 

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

celková odborná úroveň a přínos práce.  

 

Hodnocení (0-10 bodů): 5 bodů 

Připomínky a komentáře:  

Studentka v práci prokazuje jistou míru vědecké úrovně, neboť se nevěnuje pouhé kompilaci, 

ale vnáší na pozadí vědeckého přístupu do tématu i svůj tvůrčí pohled. Rozbor daného tématu 

je tak po formální stránce veden vědecky a s jistou mírou originality. Záměr práce je celkově 

splněn.  

Škoda jen, že se studentka vedle náležitého rozboru nesoustředí stejnou měrou i na formulaci 

poznatků, které z tohoto rozboru vyplývají. Závěr práce je tak sice srozumitelný a 

zdůvodnitelný z hlediska poznatků, avšak nikoli z hlediska svého naformulování. Navzdory 

dobře myšlenému záměru se čtenář obtížně dopracovává k porozumění. Nízká úroveň  

stylistiky spolu s argumentačními nepřesnostmi snižují vědeckou kvalitu této práce. 

 

 

Otázky na obhajobu: 

 Je možné závěry uvedené v práci aplikovat i na jiné typy talk show?  

 Jak byste prokázala pravdivost tvrzení, že  „Pojem „celebrita“ je v naší rozvinuté 

společnosti známý snad každému z nás“? 

 

 

 

Součet bodů (0-50 bodů): 28 

Celkové hodnocení (známka)*: 2 – velmi dobře  

 

Hodnotící stupnice:  

50-40 bodů: 1 – výborně 



4 

 

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: 6. 9. 2017  

 

 

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

podpis   


