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Bc. Anna Šťastná 

Jazyková analýza novinových titulků ve španělštině 

(posudek vedoucího diplomové práce) 

 

Anna  Šťastná  si  pro  svou  diplomovou  práci  zvolila  téma,  které  je  na  pomezí  mezi 
lingvistikou  a  analýzou  publicistických  textů.  Musela  tedy  zpracovat  odbornou 
literaturu z více oborů a pokusit se najít metodu, která by umožnila exaktní lingvistický 
rozbor materiálu, který se svou povahou přesné analýze někdy vzpírá. Budiž řečeno, že 
tento  úkol  zvládla  se  ctí,  že  nezůstala  jen  u  strohého,  „bezpečného“  lingvistického 
popisu dat.  

Struktura práce je logická a přehledná. V úvodních kapitolách se autorka věnuje dílčím 
tématům,  která  patří  spíše  do  žurnalistiky:  stručně  charakterizuje  žurnalistiku  a  její 
členění a také jazyk a styl médií. Kapitola Novinové titulky je už částečně lingvistická: po 
stručném popisu historie a klasifikace novinových titulků se věnuje morfosyntaktické a 
lexikální charakteristice titulků, a také jejich interpunkci. Typy z existujících klasifikací 
titulků jsou pak východiskem pro jádro práce, totiž pro analýzu jazykového materiálu. 
Autorka si vytvořila korpus titulků z významných španělských novin El País  a zkoumá, 
jak jsou v něm zastoupeny tradičně uváděné typy (postupně se věnuje rysům obecným, 
morfosyntaktickým,  lexikálním  a  rysům  spjatým  s interpunkcí).  V závěrečné  kapitole 
pak  předkládá  zobecnění  získaných  poznatků.  Součástí  práce  je  též  přehledně 
zpracovaná příloha obsahující titulky, které byly základem pro analýzu.  

Hodnocení práce musí být zasazeno do náležitého kontextu. Podstatným faktorem je 
skutečnost,  že  mnohé  klasifikace  titulků  jsou  dílem  novinářů,  příp.  odborníků 
pohybujících  se  na  pomezí  disciplín,  tedy  nikoli  lingvistů.  Z toho  vyplývá,  že  část 
definovaných rysů – jsou to ty, které autorka řadí do skupiny obecné rysy novinových 
titulků  –  se  nesnadno  exaktně  popisuje.  Je  opravdu  obtížné  posuzovat  rysy,  jako  je 
neutralita  titulků, množství  informací  v nich  obsažené  nebo  jejich  konkrétnost.  Tyto 
rysy se snadno definují na obecné rovině, ale  již hůře se např. kvantifikují. Základem 
autorčiny metody analýzy materiálu přitom je právě kvantifikace: všechny rysy, na které 
v existujících  typologiích  narazila,  vyhledává  ve  svém  materiálu  a  kvantifikuje  je 
v přehledných  tabulkách.  Je  zřejmé,  že  tyto  kvantifikace  jsou  přesvědčivější  u 
lingvistických  (morfosyntaktických nebo  lexikálních)  rysů než u  těchto obecných,  ale 
metodologicky  přijatelné  jsou  všechny  analýzy:  u  obecných  rysů  autorka  materiál 
důsledně posuzuje podle definic uvedených v sekundární literatuře, takže její výsledky 
nejsou napadnutelné, nenapadneme‐li samotnou – převzatou –  typologii. Můžeme mít 
tedy pochybnosti o tom, zda lze takto opravdu „měřit“ neutralitu titulků nebo dokonce 
míru  informací  (v  současné  době  se  vyvíjejí  různé  velmi  exaktní metody  na měření 
hustoty informace v textu, ale ty použity nebyly), ale takové pochybnosti by mířily na 
autora  typologie, nikoli na autorku diplomové práce. Shrnu‐li  to, konstatuji,  že  jádro 
práce,  totiž  analýza  materiálu,  má  jasně  stanovenou  metodu,  a  autorka  se  v jejím 
průběhu i při vyvozování závěrů striktně drží předem stanovených postupů.  



  2

Druhým obecným faktorem, který práci ovlivňuje, je střet reálné podoby titulků a jejich 
ideální možné podoby (tj. střet úzu a normy). Autorka velmi vhodně konfrontuje reálný 
stav  s Manuálem,  kterým  noviny  El  País  určují  stylové  a  jazykové  parametry 
publikovaných  textů  (jde  tedy  o  jakousi  interní  normu).  Domnívám  se,  že  se  Anně 
Šťastné v celém textu daří dobře chápat smysl a podstatu této normy, že je jí jasné, že 
tuto normu rozhodně nemůžeme považovat za ekvivalent normy jazykové. A tak opět 
platí, že přestože se nám některé z částí Manuálu mohou zdát problematické, autorka 
se důsledně drží stanoveného postupu a v aplikaci norem je přesná.  

Celkově  tedy  mohu  konstatovat,  že  autorka  vytvořila  dobře  strukturovanou  práci 
s jasně  stanovenou  metodou  a  osvědčila  schopnost  aplikovat  zvolenou  metodu  na 
jazykový materiál. Závěry, ke kterým dospívá, jsou z povahy věci jen dílčí, ale přesto jsou 
zajímavé. 

Otázky a podněty k obhajobě: 

‐ Autorka opakovaně zdůrazňuje, že El País je „seriózní deník“ a že tomu odpovídá 
jak Manuál, tak i výsledky analýza. Mohla by u obhajoby naznačit, v čem se dle 
jejího soudu bude lišit deník neseriózní, bulvární? 

‐ Lze odhadnout, v čem budou odlišné titulky internetových textů psaných autory, 
kteří nepracují pro konkrétní deník/portál? 

‐ Dílčí závěry o odlišnosti některých rubrik (Opinión) jsou velmi zajímavé. 

‐ O obtížnosti definovat některé obecné rysy titulků (např. množství  informace) 
jsem psal výše. Pochybnosti mám nicméně i u některých jazykových kritérií (např. 
interpunkční „zvláštnosti“ jsou někdy dána pravopisnými pravidly; nevhodnost 
používání negace v titulcích  je dle mého soudu zdůvodňována nepřesvědčivě; 
úvahy o ne/vhodnosti užívání číslovek mi připadají problematické, apod.), platí 
ale opět, že jde o aplikaci zvoleného, předem definovaného postupu. 

Formálně  a  jazykově  je  práce  připravena  velmi  pečlivě,  zvlášť  ocenit  je  třeba  velmi 
kultivovaný  jazykový  projev  (chyb  je  v textu naprosté minimum,  s.  15:  tipům,  s.  56: 
souřadnýma).  

Celkově se domnívám, že  jde o zdařilou práci. Doporučuji  ji k obhajobě a předběžně 
hodnotím známkou výborně. 

 

V Praze dne 26. 8. 2019          doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 


