
Posudek diplomové práce Zuzany Granátové 

"Stylová analýza editorialů v současných časopisech" 

Zuzana Granátová se ve své diplomové práci zabývá textovým typem, jenž se 

výrazně prosadil v rámci současné mediální komunikace, avšak zatím nebyl předmětem 

důkladnější odborné pozornosti, alespoň z jazykovědného hlediska. Tzv. editorialy jako 

specifické úvodové texty v časopisech (resp. magazínech) si přitom vzhledem ke svému 

širokému výskytu a evidentnímu vlivu na čtenáře odborný zájem bezesporu zasluhují. 

V souladu s povahou tématu se autorka opírá jednak o práce jazykovědné, 

především stylistické, jednak o literaturu z oblasti teorie mediální komunikace a teorie, 

resp. historie žurnalistiky. Vhodná je také volba editorialů, jež se staly východiskem 

rozboru. Výběr "lifestylového" časopisu zaměřeného na ženské publikum (Marianne) a 

časopisu určeného mužům (Maxim) umožňuje zkoumat výstavbu textů z hlediska 

způsobů formování modelového čtenářského subjektu a konfrontovat různé strategie 

podložené obecnými charakteristikami tohoto čtenářského subjektu. 

Poměrně obsáhlá obecná část diplomové práce je věnována na jedné straně 

publicistickému stylu a rysům jazykových prostředků, které jsou pro něj příznačné, na 

druhé straně otázkám masových médií, časopisecké produkce, vymezení a postavení 

editorialu a profilu zkoumaných časopisů (přihlíží se i k faktorům ekonomického rázu). 

Autorka na základě odborné literatury podává uspořádaný přehled základních témat a 

stanovisek. Z hlediska kompozice výkladů by ovšem možná bylo vhodnější zřetelněji 

diferencovat problematiku jazykovědnou a problematiku mediální; např. kapitola o 

prostředcích stylistické analýzy je od dalších výkladů o stylu oddělena poznámkami o 

masové komunikaci a třídění médií. Nezcela organicky je do sledu výkladů také 

včleněna kapitola o anglicismech, ta navíc své proklamované téma překračuje a zabývá 

se obecněji postavením slov cizího původu v publicistice. Na druhé straně je třeba 

ocenit např. charakteristiku rozdílu mezi jazykem mužů a jazykem žen (přihlížející i 

k mezinárodním diskusím o tomto tématu) nebo důkladnou analýzu definic editorialu a 

úvodníku, která dobře ukazuje neostrou hranici mezi oběma publicistickými žánry (jež 

jsou někdy pokládány za žánr jeden) a jejich vývoj v žurnalistické praxi. Uvítat je 

možno rovněž to, že autorka věnuje pozornost vztahům mezi verbální a vizuální složkou 

editorialu (funkce fotografie autora/autorky, rukopisně stylizovaný podpis). 
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Jádro diplomové práce představuje pátá kapitola, která obsahuje analýzu editorialů 

podle jednotlivých jazykových rovin a přes výklad o vyjadřování vztahu mezi autorem a 

čtenářem dospívá k příznačným rysům tematiky a ideového "poselství" editorialů. 

Autorka zde podává důkladnou klasifikaci jazykových prostředků a svá tvrzení dokládá 

odpovídajícím množstvím dokladů. Nesporně zajímavé jsou např. výklady o uplatnění 

nespisovných (obecněčeských) a spisovných hovorových tvarů ve sledovaných 

časopisech a o rozdílech mezi nimi. Určitý (ovšem vlastně už tradiční) problém je pak 

spojen s popisem prostředků lexikálních. Autorka (s. 54) např. uvádí příklady "z obecné 

češtiny", avšak některé z daných výrazů jsou zřejmě celonárodní a "mírně" nespisovné 

(bourák, šuplík) a další bývají charakterizovány jako hovorové (jotka, kloudný, koukat, 

máma, naivka, táta); přinejmenším pojmenování/otka pak podle současného 

publicistického úzu zřejmě spěje k neutrálnosti. A ještě jedna drobnost: formulace 

pojmenování téhož (s. 62), je určitě vhodnější než pojmenování stejného, na něž 

narážíme v obsahu. 

Přes uvedené dílčí nepřesnosti představuje diplomová práce Zuzany Granátové 

pečlivě připravený a bezpochyby užitečný příspěvek k poznání jazykové (a rovněž 

tematické) specifiky publicistického žánru, který v současné mediální komunikaci 

zaujímá značně důležité místo. Práce plně vyhovuje požadavkům, které jsou na 

diplomové práce kladeny. Doporučuji ji proto k obhajobě. 

Navrhované hodnocení: výborně - velmi dobře (podle průběhu obhajoby) 

V Praze dne 4. září 2009 
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Prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., 
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