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Posuzovaná diplomová práce Bc. Šťastné se svým zaměřením a metodologií odlišuje od většiny 

obhajovaných prací na oboru Hispanistika. Autorka důvtipně propojila lingvistiku s žurnalistikou: 

vytvořila si vlastní materiálový korpus novinových titulků, který charakterizovala po lingvistické 

stránce na základě kritérií, která se doporučují v příručkách pro žurnalisty. 

Práce má standardní strukturu: po Úvodu (s. 8-9) následuje teoretická část (s. 10-33) rozdělená do 

několika kapitol, po ní část praktická s popisem metodologie a vlastní analýzou (s. 34-65), Závěr (s. 

66-69), seznam bibliografie (s. 70-72), résumé v českém a španělském jazyce (s. 73-76) a přílohy 

obsahující očíslovaný soupis všech novinových titulků seřazených podle rubrik (s. 77-109). 

V teoretické části autorka nejprve zasvěceně a čtivě seznamuje čtenáře se základními žurnalistickými 

pojmy, které jsou klíčové pro danou práci, a blíže popisuje problematiku novinových titulků včetně 

jejich historie a klasifikace, formální stránky a stránky jazykové – stručně je charakterizuje po stránce 

morfosyntaktické a lexikální, věnuje se též interpunkci. Poslední kapitola teoretické části je věnována 

deníku El País, z něhož pochází materiál v praktické části, a manuálu Libro de Estilo, normu či vnitřní 

kodex redakce, kterým by se novináři deníku měli řídit (obsahuje mj. i doporučení týkající se titulků).  

Celá teoretická část je příkladnou a čtivou syntézou prací z oblasti žurnalistiky, stylistiky (včetně řady 

dílčích článků zabývajících se problematikou novinových titulků. U některých typů titulků, definic či 

charakteristik – zejména u těch, v nichž se objevuje z lingvistického hlediska neobvyklá terminologie, 

jež pochází z žurnalistických příruček – bych osobně doporučovala uvést konkrétní příklady (např. na 

str. 12, dále příklady telegrafických titulků na str. 25-26, chyb při zestručňování na str. 26, příklady 

horkých a chladných sloves na str. 29), v některých případech doplnit podrobnější charakteristiku 

(snadná a dynamická slovesa na str. 25). U podkapitoly 3.4 bych uvítala příklady anglických a 

francouzských titulků obsahující zmiňované rysy.  

Praktická část práce je uvedena metodologií. Autorka si vytvořila vlastní korpus 500 titulků 

pocházejících z digitální verze deníku El País publikovaných v říjnu 2018. Titulky jsou rozděleny do 10 

rubrik, každá rubrika obsahuje 50 titulků. Autorka vyslovuje hypotézu, že titulky v jednotlivých 

rubrikách by se mohly ve svých charakteristikách lišit. Důraz klade zejména na možný rozdíl mezi 

rubrikou Opinión a ostatními rubrikami, neboť zde předpokládá protiklad publicistického a 

zpravodajského stylu. 

Následuje vlastní praktická část, v níž autorka postupně charakterizuje novinové titulky ze svého 

korpusu podle kritérií a doporučení uvedených v teoretické části. Autorka ve všech ohledech 

důsledně vychází z tezí uvedených v teoretické části práce a snaží se o exaktní kvantifikaci nalezených 

charakteristik. Všímá si nejprve obecných rysů (počet slov, neutralita titulků – tj. subjektivita x 

objektivita, počet obsažených informací). Kromě počtu slov lze sice většinu těchto kritérií vnímat jako 

obtížně měřitelnou, autorčin důsledný postup, v němž se drží definic uvedených v teoretické části, 

však vylučuje kritiku její vlastní práce.  

V dalších kapitolách již následuje analýza rysů ryze jazykových. Nejprve si všímá charakteristik 

morfosyntaktických (typy sloves a jejich tvary), dále lexikálních (negace pomocí částice no, 

cizojazyčné výrazy, různé ozvláštňující prostředky, zkratky, číslovky, preference kratších slov aj.) a 



nakonec interpunkce. Výskyt jednotlivých jevů v titulcích je opět kvantifikován. Lingvistická analýza tu 

není hlubinnou sondou pátrající po příčinách užití těch či oněch tvarů a lingvisticky zaměřený autor 

může nabýt dojmu, že analýza poněkud „klouže po povrchu“. Ani v tomto případě však nelze autorce 

její postup vytýkat, neboť opět důsledně vychází z toho, co bylo řečeno v teoretické části. Nutno také 

podotknout, že autorka většinou komentuje výskyt některých jevů, které jsou podmíněny 

gramatickými pravidly (např. výskyt kondicionálu v souslednosti časové či osoba, čas a modus sloves v 

citátech) a nemají tak vypovídající hodnotu pro charakteristiky jako subjektivita, neutralita apod.  

V závěru autorka shrnuje výsledky svých analýz do popisu typických charakteristik novinových titulků 

v deníku El País a konstatuje, že novináři se většinou drží pravidel a doporučení sepsaných v manuálu 

deníku. Dále si všímá odlišností mezi jednotlivými rubrikami, k nimiž dospěla na základě dílčích 

výsledků analýz. Autorka si je vědoma metodologických úskalí svých analýz. V závěru se také se také 

zamýšlí nad dalším možným využitím korpusu novinových titulků, které může sloužit jako inspirace 

pro další bádání v této oblasti. 

Drobné výtky formálního rázu: 

• Na str. 17, 19, 37 a v bibliografii na str. 71 autorka cituje jméno Emilio Llorach Alarcos, 

správná podoba jména tohoto významného lingvisty je Emilio Alarcos Llorach (správně 

uvedeno na str. 41 v textu, nikoli v poznámce pod čarou).  

• Je chvályhodné, že autorka téměř vždy důsledně cituje. V některých případech jsou však 

citace trochu nepřehledné či nedostačující, např. na str. 20 v oddílu 3.4. se nedozvíme, kde 

nalezne studie od zmiňovaných autorů Ingrid Mardh a Mouillaud a Tétu.  

Dotazy a náměty k obhajobě: 

• Na str. 20 autorka zmiňuje kontrastivní rozměr tématu. Mělo by dle autorky smysl provést 

srovnávací analýzu novinových titulků ve více jazycích?  

• Mohla by autorka blíže charakterizovat snadná a dynamická slovesa uvedená na str. 25? 

• V práci autorka naznačuje některé odlišné charakteristiky v latinskoamerických titulcích. 

Jedná se rovněž o „seriózní“ deníky? Mohla by autorka rozvést, do jaké míry a v jakých 

ohledech se liší novinové titulky ve Španělsku a Latinské Americe? 

Celkové hodnocení: 

Domnívám se, že práce si i přes některé drobné výtky zasluhuje kladné hodnocení. Ocenit je třeba její 

originalitu, propojení více oborů (aniž by zanikla skutečnost, že se primárně jedná o práci 

lingvistickou), logickou strukturu, pevné sepjetí teoretické a praktické části, důslednou metodologii. 

Z výše uvedených důvodů proto hodnotím práci známkou výborně. 

 

 

V Praze 28. 8. 2019 
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