
Posudek na diplomovou práci Z. Granátové 

Stylová analýza editorialů v současných časopisech 

Předložená práce rozebírá žánr editorialu ve dvou současných časopisech po stránce stylové, 

resp. jazykové. V úvodu konstatuje, že bude hledat odpovědi na tři otázky: (1) Co je spouštěcím 

mechanismem, která událost zapříčinila vznik editorialu? (2) Jaký záměr je sledován? (3) Jaké 

rétorické (můžeme dodat stylistické) prostředky jsou k dosažení onoho záměru využity? (str. 7) , 

struktura analytické části práce (str. 39-69) je však jiná (titulek, úvopdní část a jádro, členěné dále 

převážně podle jazykových rovin - pravopis a interpunkce, morfologie, syntax, lexikum, prostředky 

aktualizace atd.). 

Autorka se poučila v domácí odborné literatuře o publicistickém funkčním stylu v češtině a 

v základních přeložených odborných pracích o mediální komunikaci. Teoretickým výkladům jsou 

věnovány stránky 8-24, v následující kapitole kol. Granátová představuje analyzované časopisy a žánr 

editorialu, současně již ale uvádí i konkrétní ukázky z analyzovaného materiálu, na ni navazuje vlastní 

analýzou. 

Vlastní analýza je poněkud nevyvážená, a to ve dvou ohledech. Autorka věnuje pravidelně 

větší pozornost časopisu Marianne, zatímco časopisu Maxim se dostává pozornosti podstatně menší 

- např. v kapitole Pravopis a interpunkce se o časopisu Marianne píše na str. 44 - 52, tj. na 9 

stranách, o časopisu Maxim na necelé straně 52, syntax v časopisu Marianne se probírá na 12 

řádcích (str. 53), syntax v časopisu Maxim na 6 řádcích apod. Další nevyváženost vidím v tom, že se 

autorka věnuje některým jazykovým prostředkům více, zatímco jiné téměř zcela opomíjí (srov. syntax 

na str. 53). 

Problematické jsou rovněž poněkud vágní formulace typu "věty v našem korpusu MAR jsou 

spíše jednoduché a krátké" (str. 53) - při skutečné analýze bych očekával alespoň srovnání, např. 

s jinými typy textů v témž časopisu, s týmž žánrem v jiném časopisu, se statistikami o textech 

publicistického funkčního stylu apod. 

Po formální stránce je předložený text na dobré úrovni. Celkově konstatuji, že diplomová 

práce kol. Granátové odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce. Doporučuji hodnotit ji 

známkou velmi dobře. 
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