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Bakalářská práce J. Geršákové se věnuje zajímavé a aktuální problematice, a 

SIce jazykovému srovnání dvou sledovaných televizních publicistických pořadů 

v konkurenčních televizích - veřejnoprávní (Česká televize) a komerční (Nova). 

Diplomantka si klade za cíl relativně podrobný rozbor jazykového výraziva po 

stránce zvukové, lexikální, stylové, na ose spisovnost - nespisovnost; pozornost 

věnuje i způsobům, resp. komunikačním strategiím, které mají u diváka vyvolat 

požadovaný komunikační efekt (mají ho získat, zaujmout, určitým způsobem 

formovat, ovlivňovat). 

Studie se skládá ze sedmi účelně volených kapitol, v nichž autorka 

charakterizuje oba publicistické pořady (z perspektivy témat, mluvčích, struktury), 

vymezuje je žánrově a poté přistupuje ke kvalifikovaně provedenému jazykovému 

rozboru (pozornost věnuje mimo jiné i otázce míšení kódů, problematice pronikání 

cizích lexikálních prvků do češtiny atd.). Práci uzavírá věcné shrnutí výsledků a 

rozsáhlý dokladový materiál (transkript - přepis vybraného audiovizuálního záznamu 

zmíněných televizních pořadů). 

Pokud jde o kvalitu bakalářské práce po stránce obsahové, nemám zásadní 

připomínky. Snad jen upozornění, že tvar dostihnul (s. 24) je dnes chápán jako 

spisovný hovorový, nikoliv jako nestandardní; diskutabilní je rovněž hodnocení 

lexému výplatnice (s. 25) jako nespisovného. Ve větě na s. 13 (4. řádek zdola) chybí 

sloveso. 

Rád konstatuji, že je rozbor textového materiálu proveden pečlivě a s velmi 

dobrou znalostí věci, všímá si relevantních skutečností, diplomantka dokáže získané 



poznatky adekvátním způsobem zobecnit, zaujmout kritický postoj, či naopak určité 

skutečnosti ocenit. Zajímalo by mě, zda má autorka nějaké poznatky (statistické) o 

sledovanosti obou pořadů a o jejich diváckém ohlasu. 

Co se formální stránky týče, jsem však nucen přičinit několik kritických 

poznámek, které poněkud narušují příznivý dojem z předkládané bakalářské práce. 

Předně je potřeba zmínit některé problémy pravopisné (s. 5 "na Malé straně", tamtéž 

chybí čárka před spojkou "a tak" aj.). Dále nepokládám za zdařilý způsob některých 

autorčiných citací (např. na s. 11 se cituje příručka "Žurnalistika" bez patřičného 

odkazu apod.) a četných odkazů - diplomantka totiž v textu neuvádí za příjmením 

autora příslušný rok, ale systematicky odkazuje na úplný bibliografický údaj do 

poznámkového aparátu: je to zdlouhavé a nepraktické. Diplomantce rovněž vytýkám 

jednak nezarovnání okrajů zprava (opticky text působí nehotovým dojmem), jednak 

- a to je výtka zásadní - soustavné nerespektování normo strany. Stává se tak, že na 

straně figuruje někde o poznání méně řádků, než by mělo (30), nadto jsou mnohdy 

mezi odstavci zbytečné mezery. 

Celkově ovšem konstatuji, že se jedná o bakalářskou práci velmi zdařilou. 

Doporučuji ji tedy k obhajobě, navrhuji její hodnocení - bude-li diplomantka 

v diskusi adekvátně reagovat - známkou "výborně". 

V Praze dne 5.8.2009 
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