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Posudek diplomové práce Mgr. Michaely Hunalové  

Dynamika jazykových prostředků v současných masových médiích 

 

Předložená diplomová práce se věnuje nejnovějším dynamickým jevům v psaném i mluveném 

jazyce současných masových médií. Zaměřuje se na inovační lexikální a slovotvorné procesy, 

přináší tedy aktuální a žádoucí téma. V úvodu posudku chci podotknout, že na výběru tématu i 

jeho specifikaci se diplomantka výrazně podílela, využívajíc svého druhého studijního oboru – 

Mediální a komunikační studia. Při sběru jazykového materiálu i při vypracovávání tématu 

postupovala velmi samostatně. 

 

Diplomová práce se materiálově zakládá na excerpci z mediálního archivu společnosti Newton 

Media (http://www.newtonmedia.cz/cs), a to z hlavního zpravodajského pořadu ČT Události a 

z titulních stran deníku MF DNES v rozsahu kalendářního roku 2016; k analýze bylo využito 

17723 zpráv a 1174 novinových článků. Práce má promyšlenou koncepci i obsahovou 

strukturaci, text je rozdělen do osmi kapitol: první dvě mají teoretický charakter (vymezují 

základní pojmy), třetí a čtvrtá charakterizují výzkumný vzorek a objasňují metodologii. Jádro 

práce tvoří analytická šestá a sedmá kapitola věnované jazykovým inovacím a jejich srovnání 

v médiích vysílacích a tištěných. Poznatky jsou stručně a přehledně shrnuty v závěru práce. 

Text je doplněn seznamem použité odborné literatury a přílohou se seznamem absolutních 

inovací doložených v excerpci.  

 

Text diplomové práce je formulován vesměs srozumitelně a jednoznačně, vykazuje celkově 

dobrou jazykovou úroveň, překlepy a formulační nedostatky jsou poměrně ojedinělé.  

Připomínku však mám k pravopisu, a to k opakovaným chybám v interpunkci – neoddělování 

vedlejších vět, zejména vložených, viz např.:  

s. 16: „Způsoby, jakými tak činí jsou velmi rozmanité.“  

s. 16: „Nově utvořená obrazná pojmenování, která zaujmou už svou neočekávatelností se 

postupně…“  

s. 20: „Dosah, který mají Události na diváky je odhadován“  

s. 21: „Titulní strana, kterou se ve své analýze budeme zabývat má za úkol“  

s. 21: „Zpravodajský rozhovor, který se objevil zřídka jsme podobně“  

s. 26: „Přejímkou, která již byla prefigovaná v původním jazyce je výraz“  

s. 35: „Tento velice neformální výraz, který použil si mohl dovolit“  

 

K práci mám dílčí připomínky k  obsahovým a formulačním nepřesnostem či neobratnostem; 

uvádím je v přehledu: 

s. 9: „Motivací vzniku absolutní inovace může být potřeba pojmenovat nově vzniklou entitu, 

kterou nechceme pojmenovávat jejím opisem,“ 

– Takto formulováno by mohlo znamenat vyloučení popisných pojmenování z absolutních 

inovací – i ta však mohou do určité míry opisovat realitu.  

s. 9: „V souvislosti s identifikací lexikálních jednotek a následnými lexikografickými pracemi 

s nimi“  

s. 14: „Cíl šetření času ošetřuje požadavek na stručnost vyjádření, která se jazykově projevuje 

užíváním kondenzací.“  
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– poněkud komplikované a nesrozumitelné formulace 

s. 25: „Nejčastěji se takto prefigované výrazy objevují v tematické oblasti politiky a označují 

nějaký politický směr či jeho zastánce: Protinorské nálady v Česku je znepokojují.“  

– Adjektivum protinorský nepojmenovává politický směr ani jeho zastánce.  

s. 25: „Časté jsou výrazy s latinským prefixem super-, který odpovídá českému prefixu nad- ve 

smyslu více než obvyklý význam kmene: Šlo o poslední primárky před takzvaným 

superúterým,“ 

– super- bývá považováno za prefixoid; co znamená „obvyklý význam kmene“? Podobně také 

na s. 48: „Kromě toho se prefixoid super- pojí i se substantivy, ve významu „nadřazený 

významu kmene“:“  

s. 26: „V projevu moderátorů Událostí jsme zaznamenali výraz spolujízda, který pozměnil 

význam dříve zachycený ve slovnících, specifikuje ho, když referuje o konkrétní činnosti“  

s. 28: „Výrazy kyberkriminalita a kyberútok byly již ve slovníku zachyceny.“ 

– Bylo by vhodné uvést, ve kterých slovnících jsou uvedené výrazy zaznamenány. 

s. 32: „V současné době se tento výraz stává komponentem specifičtějších pojmenování 

konatelských jmen,“  

– Konatelská jména jsou typem pojmenování, tzn. nepojmenováváme je. 

s. 33: „V následujícím příkladu uvádíme výraz, který byl kromě singuláru z angličtiny přejat i 

v plurálu: Jednou z variant ve hře je zavedení zdravotního volna ‒ takzvaných sick days“  

– Přesněji: jde o přejetí anglické plurálové podoby. 

s. 34: „Opět se uplatňují především přejímky z angličtiny, které jsou zařazeny k českým vzorům 

a jako takové vstupují do syntagmatických vztahů:“  

–  Uvedené příklady brexit, briefoval představují z hlediska morfologické adaptace dva zcela 

odlišné typy; v případě slovesa je součástí adaptace slovotvorná, bylo by tedy přesnější je 

odlišit.   

s. 36: „V našem materiálu nás zaujaly především neosémantizmy takové, které byly do češtiny 

adaptovány a fungovaly s jiným významem, než jich bylo v konkrétních případech užito.“  

– Jsou všechny uvedené příklady (síta, skluz, trafika) skutečně cizího původu? Bylo by třeba 

uvést z čeho pocházejí, jakým způsobem byly adaptovány a jaké byly jejich původní významy 

(aby bylo patrné jejich konstatované fungování s jiným významem).  

s. 37: „Vozejkmap… Pozornost přitahuje i obecněčeská varianta prvního komponentu v 

kombinaci s anglickým komponentem v druhé části. Jedná se tedy o složeninu hybridní.“  

– Anglický původ druhého komponentu (a tedy i hybridnost složeniny) je poněkud relativní – 

slovo mapa pochází z latiny (viz ASCS, SSJČ aj.) a dnes je lze považovat za zcela zdomácnělé 

a za logičtější motivant než anglické map.  

s. 43: „Jelikož je téma dopravy nutně provázáno s předešlými, např. politikou a ekonomikou, 

objevují se i stejné postupy při užívání obrazných pojmenování.“ 

– Jde opravdu o postupy – které?  

s. 47: „Další příklad představuje spojení prefixu cizího významu de- ve spojení se základem 

původu rovněž cizího“  

– De- je především prefix cizího původu. 

s. 47: „Naproti tomu prefix cizího původu ex- tvoří nová pojmenování i ve spojení s českými 

základy: I o osm milionů korun, které zabavila policie při zatčení exhejtmana.“  
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– V uvedeném příkladu nejde o spojení s českým komponentem: hejtman je slovo z němčiny 

(viz např. SSJČ, ASCS).  

s. 49: „Zvláštním přechýleným pojmenováním profese, které není lexikograficky analyzováno, 

je psychiatrička. 

– V čem spočívá zvláštnost tohoto přechýleného pojmenování? 

s. 50: „„kultivovatelní“. Sufix -elní vyjadřuje svůj běžný význam „mající potenciál stát se 

takovým, jaké je základové slovo.“ 

– Jde o sufix -telný, viz např. PMČ, 1995, s. 175. 

s. 50: „prefix, kterým je toto dějové jméno derivováno, je původu českého (sebe-)“  

– Komponent sebe- není prefix, nejde tudíž o derivaci. 

s. 57: „… jakým způsobem pracují autoři s grafickým zápisem přejímek, které jsou již přiřazeny 

k českým vzorům, ale stále si ponechávají pravopis původního jazyka.“ 

– Poněkud matoucí formulace, směšuje se adaptace pravopisná a morfologická.  

s. 59: „Pokračující dlouhodobý trend ve tvorbě lexikálních jednotek typu bio matka (srov. 

Daneš, 1985). Dříve měly tyto jednotky povahu víceslovných pojmenování s prvním 

nesklonným modifikačním prvkem.“ 

– V uvedené podobě bio matka jde stále o víceslovné pojmenování. Co znamená „dříve“ a 

v jaké podobě se užívají pojmenování tohoto typu v excerpovaných textech?   

s. 60: „Pojem označující vlastnost živé entity označuje i vlastnost entity neživé.“ 

– Pojem neoznačuje!  

s. 60: „Explicitní výraz nahrazený obrazem se často stává automatizmem“  

– Poněkud nejasná formulace – o jaký obraz se jedná? 

 

 

Závěr: Práce Mgr. Michaely Hunalové splňuje nároky kladené na diplomovou práci. 

Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji klasifikovat ji stupněm velmi dobře.  

 

 

 

 

 

      doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. 

       vedoucí práce 
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