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Průběh obhajoby: Autorka se zabývala stylistickou analýzou regionálního tisku, v

teoretické části práce podrobně charakterizuje terminologii. Dále
charakterizuje dení, jeho strukuturu. Jazyková analýza proběhla po
jazykových rovinách. Teoretické poznatky vychází ze zadané
literatury. Cílem bylo postihnout nejdůležitější rysy deníku. Hlavní
metoda byla excerpce jazykového materiálu a jeho následná analýza.
Materiál autorka vybírala z padesáti výtisků. Po analýze textů
vyplývá, že tisk je objektivní, psán spisovným jazykem, neobjevují
se dialektismy. Nejčastěji se objevuje v deníku politika. 

Připomínky vedoucí práce:
Příklady na s. 22, 2. odstavec – v nich bylo také použito velké
písmo? Pokud ano, proč to autorka nenapsala. Pokud ne, proč
příklady uvádí u této informace?
S. 27: Novináři by měli být neutrální pozorovatelé... Je neutralita v
BD dodržena?
S. 31, 1. příklad na stránce: Neobsahuje uvedená zpráva také prvky
jiného žánru?
S. 34: Může autorka vysvětlit příklady uvedení genitivních
konstrukcí v kapitole 5.4.2.? Část textu je velmi nepřehledná až
zmatečná.
S. 36: Částice nebo citoslovce se v textech téměř nevyskytují. Téměř
nebo vůbec?
S. 37: Jaká je funkce větného ekvivalentu a elipsy v publicistice? Je
to jen úspornost, jak uvádí autorka? Bylo by možno sem zařadit i
některé příklady ze s. 29?
S. 40: Jak autorka odůvodní zařazení slov dezertér, reforma, revoluce
mezi archaismy? Odlišuje autorka nějak neologismy a
okasionalismy?
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S. 42: Jsou všechny příklady, které autorka uvádí (mladičký,
polštářky, maminka, ručičky, keříky), eufemismy?  
Uvedená zpráva může oznamovat prvky oznáemní autorce
vyvráceno. 
Genitivní konstrukce bývají nahrazeny - špatná formulace. 
Autorka nezaznamenala žádný výskyt části a citoslovcí, ale mohla je
přehlédnout. 
Konstrukce (s. 27) nejsou jen úsporné, ale i oživují text. 
Na s. 40 považuje slova za okazionalismy, termín nedokázala
vysvětlit. 
Poslední otázka - jde o zdrobněliny. 

Připomínky oponenta:
Prosím autorku o podrobnou charakteristiku metodologie práce. 
Proč není pasáž A. Tušera citována, ač o citaci autorka mluví? (s. 18)
Jak se odlišuje fejeton umělecký a publicistický (nedokončená
myšlenka na s. 15)?
Je skutečně autorka přesvědčena o tom, že novináři se snaží každý
titul, který nemotivuje k přečtení, přestylizovat(s. 21)? Nepřeceňoval
bych atrakční funkci titulku. 
Jak souvisí postojová modalita s funkcí otázky a výzvy v titulcích?
(s. 24)
Čím je žánrová struktura Benešovského deníku s pecifická oproti
jiným? (podrobný rozpis žánrů s ukázkami na s. 30-33)
Prosím o rozlišení pasivních příčestí a jmen ných tvarů adjektiv –
srov. příklady na s. 34.
Čeho se snaží autorka dosáhnout popisy výskytu slovních druhů na s.
34–36? Jaké mají uvedené informace přínos pro charakteristiku stylu
textů? 
Opravdu jsou větné ekvivalenty, elipsy, parenteze a apoziopeze tak
nezvyklé, že slouží upoutání pozornosti? (s. 37)
Skutečně si je autorka jistá, že paranteze rozpoznáme zcela jistě? (viz
práce Rulíkové nebo diplomová práce Stoklasové (Paťchové). (s. 38)
Nechápu emocionálnost archaismů a neologismů v příkladech. (s.
40)
Jak autorka chápe termín „módní výrazy“? Skutečně jsou příklady
uvedené na s. 41 „módní výrazy“? Proč? 
Jak slouží uvedené příklady na s. 44 komunikaci s e čtenářem?

Metodologii práce uvedla během preuzentace.
Citaci zapomněla uvést, ale stejně ji přebírala ze sekundární
literatury. 
Hranice mezi publicistickým a uměleckým fejetonem není ostrá,
umělecký více estetizuje text, publicistický více komentuje událost. 
Debata o atraktivizační funkci titulku - ne každý titulek musí nutně
být atraktivizační funkci. 
Došlo k vyjasnění vztahu modality a funkcí výpovědi. 

Některé další otázky autorka zodpověděla dostatečně,některé další
nezvládla dostatečným způsobem. 

Všichni přítomní členové komise hlasovali o klasifikaci, dva členové
hlasovali pro výsledek 3, jeden pro výsledek 4. Konečný výsledek je
3. 

Výsledek obhajoby: dobře

Předseda komise: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. ............................

Členové komise: PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. ............................
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