
Oponentský posudek diplomové práce Mgr. Michaely Hunalové 

Dynamika jazykových prostředků v současných masových médiích 

 

Diplomová práce Mgr. Michaely Hunalové je věnována tématu, jež je nesporně 

důležité, zajímavé a aktuální. Autorka v práci sleduje dynamiku jazykových prostředků 

v současných mluvených (resp. audiovizuálních) i psaných masových médiích; popisuje 

jazykové inovační procesy v daných médiích, přičemž se soustřeďuje zejména na inovace 

lexikální (včetně sféry slovotvorby a frazeologie). 

M. Hunalová v práci vychází ze značně rozsáhlé a reprezentativní odborné literatury jak 

z oblasti lingvistiky, tak z oblasti mediálních studií. Převažují práce české, ale autorka přihlíží 

i k významným textům zahraničním (v seznamu literatury chybějí bibliografické údaje o 

citované práci Stuarta Halla – zřejmě jde o Encoding/Decoding). Dobrá orientace v odborné 

literatuře umožnila autorce podat v teoretické části práce zasvěcený a soustavný přehled 

otázek dynamiky jazykových prostředků a inovací v rámci současného jazyka i otázek 

mediální komunikace a jazyka užívaného ve zpravodajství. Ve vztahu k lingvistickému 

zaměření práce jsou ovšem možná poněkud nadbytečné výklady o statusu, vývoji i dalších 

rysech mediálních organizací (Česká televize, Mladá fronta Dnes), jež vystupují jako zdroj 

zkoumaného jazykového materiálu. 

Rozsah a spolehlivost materiálové báze, z níž autorka vychází, je přitom nesporně třeba 

ocenit. Výzkum se zakládá na textech uložených v mediálním archivu společnosti Newton 

Media; podkladem pro analýzu bylo celkem 17723 televizních zpráv (vysílaných v roce 2016 

v pořadu České televize Události) a 1174 novinových článků (Mladá fronta Dnes ze stejného 

období). Omezení na texty z titulní strany deníku je v práci odůvodněno, přesto tu však 

vzniká určitý rozsahový nepoměr. Pasáže o jazyku novin tak představují spíše doplněk 

k výkladům o televizním zpravodajství, jež v práci dominují. 

Analytická část diplomové práce (šestá kapitola) zahrnuje obsáhlý a pečlivě utříděný 

jazykový materiál. Následuje komparace výsledků získaných jednak z audiovizuálního, 

jednak z tištěného média a koncizně formulovaný závěr. Výklady obsahují četné zajímavé a 

náležitě podložené poznatky, podněcují ovšem také k připomínkám a otázkám, jež se týkají 

jak obecnějších aspektů, tak jednotlivostí: 

(1) Autorka pojímá problematiku jazykových inovací komplexně. To je jistě třeba 

hodnotit kladně, zároveň se zde však objevují problémy spojené právě s rozdílnou povahou 

různých typů inovací. Pro určení absolutních inovací (nově vytvořená slova, nové přejímky 

z cizích jazyků) je možno vycházet z existujících lexikografických zdrojů, ty však nemusí 



vždy být zcela spolehlivé. Ještě obtížnější je určování neosémantizmů. Závažnou komplikaci 

pak v souvislosti s výskyty nových slov i nových významů představuje rozlišení „skutečných“ 

inovací, které se stávají jednotkami slovní zásoby, a okazionálních jazykových kreací a 

hříček, jež vycházejí z jedinečného podnětu a uplatňují se jen v konkrétním kontextu. Je např. 

výraz trumping (s. 35) přejímka z angličtiny (tak je klasifikován), nebo jde o příležitostný 

výtvor českého televizního redaktora? Dalším poněkud odlišným fenoménem jsou pak 

myslím případy užívání jazykových prostředků charakteristických pro běžnou soukromou 

komunikaci v mediálních textech; ty je třeba sledovat v rámci obecnějšího procesu 

kolokvializace veřejné komunikace. 

(2) Ne vždy se náležitě diferencují mentální a jazykové entity: „Pojmy tak zůstávají 

zapisovány stejným způsobem jako v jejich původním jazyce, popř. je jejich grafická podoba 

nestálá“ (s. 32); „pojem označující vlastnost živé entity“ (s. 35).  

 (3) Není zcela zřejmý princip rozlišení prefixů a prefixoidů. Proč je např. element 

nano- (s. 24) pojímán jako prefix a super- (s. 48) jednou jako prefix (s. 24–25) a jindy (s. 48) 

jako prefixoid? 

(4) Stálo by za to odlišovat (převažující) anglicismy a výrazy z jiných jazyků (ferrata, 

s. 34). 

(5) Univerbizované výrazy jako generálka nebo záchytka (s. 37–38) jsou už dlouho ve 

veřejných textech zcela běžné a nepovažoval bych je za „porušení normy spisovné češtiny“ 

(s. 37). 

(6) Co se v práci rozumí pod hovorovou češtinou (s. 38)? 

(7) K čemu slouží poznámka, že „oba příklady náleží do šesté slovesné třídy“ (s. 50)? Je 

to v rámci probíraného tématu důležité? 

(8) Adjektivum kultivovatelný je utvořeno prostřednictvím sufixu -telný, nikoliv -elný 

(s. 50).  

Kompozice práce je přehledná a promyšlená; text je v zásadě psán kultivovaným 

odborným jazykem, občas se však objevují poněkud neobratné či obtížně srozumitelné 

formulace: „vzhledem k autorčinu zájmu na jazykových inovacích“ (s. 6); „kapitola bude 

věnována […] snaze o vyvození tendencí“ (s. 6); „bývá nahlížena z několika pohledů zájmu“ 

(s. 12); „o zodpovědnosti médií […] na spisovné češtině“ (s. 15); „je způsobena všeobecně 

vysokou mírou znalosti angličtiny českých mluvčích“ (s. 32) atd. Dosti časté jsou 

interpunkční nedostatky, především absence čárek: „obrazná pojmenování, která zaujmou už 

svou neočekávatelností se postupně […]“ (s. 16) aj. Přehlédnutí/přepsání vedlo k uvedení 

evidentně chybného data v následující formulaci: „výstupy moderátorů, které bývají ve 



zpravodajství této veřejnoprávní televize od roku 1952 […] čteny ze čtecího zařízení“ (s. 20). 

(Kdy byla čtecí zařízení zavedena?) Obdobné přepsání se projevilo ve zmínce o „odchovu 

Velké Británie“ (s. 51) – místo odchodu. 

 

Závěr: Diplomová práce Mgr. Michaely Hunalové splňuje požadavky kladené na práce 

tohoto typu. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm velmi dobře. 
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