
Oponentský posudek diplomové práce Denisy Žákové 

"Jazyková analýza časopisu Dirtbiker" 

Diplomová práce Denisy Žákové je věnována problematice, která je bezesporu 

aktuální a zajímavá: zaměřuje se na podobu verbálního vyjadřování v časopise Dirtbiker 

(východiskem přitom byl dostatečně reprezentativní korpus textů - dva ročníky daného 

časopisu) a v souvislosti s tím podává úvahu o specifice jazyka mládeže a jazyka 

subkultur. Hned na úvod je třeba zdůraznit, že nesporným kladem poměrně obsáhlého 

textu je to, že usiluje o komplexní analýzu s uplatněním různých hledisek a že využívá 

relevantní odbornou literaturu včetně titulů cizojazyčných. 

Po přehledu problematiky jazyka mládeže a jazyka subkultur popisuje autorka 

komunikační specifika časopisu Dirtbiker, zejména způsoby konstrukce jeho 

předpokládaného adresáta. Přitom náležitě poukazuje na napětí mezi vlastním jazykem 

mládeže a jazykem pro mládež, který vytvářejí média, a na otázky spojené s relací mezi 

psaností a mluveností, především s transpozicí rysů mluvenosti do psaného textu (zde 

by bylo možno využít i např. teorii tzv. mediální a koncepční psanosti a mluvenosti). 

Další část práce je věnována tématům a žurnalistickým žánrům, které se 

v časopise Dirtbiker uplatňují. Popis je podrobný a opírá se o poměrně obsáhlou 

literaturu. Je třeba ocenit, že se autorka zaměřuje i na interakci verbálních a 

neverbálních prostředků (funkce fotografií v reportáži). Důkladně diplomantka probírá 

také jazyk a stylové rysy časopisu. Podává mj. klasifikaci nespisovných jazykových 

prostředků, s nimiž texty operují; zajímavý by mohl být také rozbor několika vybraných 

textů, který by konkrétně ukázal, jak se utvářejí vztahy mezi spisovností a 

nespisovností. Za zvlášť podnětné pokládám výklady o intertextových relacích, jež 

ukazují, jak se příspěvky v časopise odvolávají na soubor předpokládaných znalostí 

čtenářů a na jejich zájmy. Závěrečná část diplomové práce pak na zkoumaný materiál 

aplikuje přístupy kritické analýzy diskursu a dokládá ideologické směřování časopisu. 

Složitost a aktuálnost probírané problematiky pochopitelně vede k tomu, že 

některé partie práce mohou být předmětem připomínek a diskuse. Bylo by vhodné, aby 

se diplomantka při obhajobě vyjádřila k následujícím bodům: 

CI) lak by bylo možno vymezit status jazyka/mluvy mládeže? Dá se nějak zařadit 

do tradičních klasifikací a lze jej/ji označit za jazykový útvar (varietu)? 



(2) Je možno označit výrazy jako krutý, brutální za součást typicky mužské slovní 

zásoby (s. 26)? Nebo tady působí obecnější tendence jazyka mládeže k hodnotovému 

"přepólování" lexikálních jednotek (srov. též s. 72, 73)? 

(3) Jak vidí autorka vztah pravopisu a gramatiky? Srov. formulaci: "Dalším 

jevem, [ ... ] který bychom rovněž mohli hodnotit jako důsledek neznalosti gramatiky, 

přestože tentokrát nejde o prohřešek pravopisný, je [ ... ]" (s. 40). 

Diplomová práce je po technické stránce pečlivě připravena a celkově je napsána 

kultivovaným odborným jazykem. Přesto však narážíme na občasný výskyt 

formulačních (zvláště slovosledných) neobratností či až nepřiměřené složitosti 

vyjádření: "do jaké míry jsou pouze exhibicí a naplněním potřeby šokovat samotných 

autorů" (s. 17); "stejně tak jsou ženy zobrazovány jinak než muži, většinou v pasivních 

pozicích, projevující své emoce nebo je v tomto případě exponovaná jejich sexualita" 

(s. 34); "s podporou Švehlové teze" (s. 98). Jazykovědci Jaroslavu Zimovi je omylem 

přisouzeno rodné jméno Josef(s. 74). 

I když nyní byly uvedeny určité výhrady, je třeba na závěr zdůraznit, že jde o 

práci nesporně kvalitní, po věcné i technické stránce velmi svědomitě připravenou, 

promyšlenou a podnětnou. Daná diplomová práce tak v plné míře odpovídá 

požadavkům, které jsou na tyto práce kladeny. 
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