
Posudek bakalářské práce Jany Geršákové 

Jazyková analýza televizních pořadů 168 hodin a Střepiny 

Jana Geršáková si pro svou bakalářskou práci vybrala aktuální téma, totiž analýzu 

dvou televizních pořadů, z nichž jeden je vysílán veřejnoprávní televizí (ČTI) a 

druhý televizí soukromou (Nova). Svou analýzou přispívá k odborné lingvistické 

debatě o tom, čím se liší jazyk, jaký užívají veřejnoprávní média, od jazyka, jaký 

užívají média soukromá. Je třeba dodat, že tuto otázku často klade jazykovědcům i ta 

část veřejnosti, která vyslovuje nespokojenost s úrovní jazyka užívanou v médiích. 

K pozitivnímu hodnocení její práce mne vede rovněž skutečnost, že k tématu 

"čeština v českých médiích" přistoupila Jana Geršáková s přirozeným zájmem 

vyplývajícím z její zkušenosti se "slovenštinou ve slovenských médiích". Upoutala ji 

především variantnost mediální češtiny, totiž fakt, že vedle spisovné češtiny se 

v médiích může uplatňovat i čeština nespisovná, zejména obecná, a položila si 

otázku, zda se uvedená variantnost vyskytuje i v uvedených pořadech a na jakých 

rovinách se projevuje. Vzhledem k tomu, jaké pořady si pro analýzu zvolila, snažila 

se v obou pořadech postihnout jazykové prostředky, které oba publicistické televizní 

pořady oživují, kterými moderátoři udržují kontakt s diváky a kterými se snaží 

diváky přesvědčit o úhlu pohledu, z něhož posuzují události. Konečně další téma, jež 

ji jako cizinku přicházející do českého prostředí zajímalo, bylo využití anglicismů 

v současné mediální češtině. 

Pořady, které si Jana Geršáková k rozboru vybrala, jsou - přes samozřejmé 

odchylky formátů - dobře srovnatelné, a proto lze výsledky autorčiny analýzy 

pokládat za relevantní výpověď o rozdílech meZI řečovými strategiemi 

charakteristickými pro média veřejnoprávní a soukromá. Autorka podpořila 

srovnatelnost obou pořadů tím, že analyzovala pořady, které si odpovídají tematicky, 

tj. byly vysílány ve stejný den a reagovaly na tytéž L~dálosti uplynulého týdne U edná 

se o pořady z r. 2007). Konkrétně zvolila 4 pořady formátu 168 hodin a 4 pořady 

formátu Střepiny, tj. celkem 8 pořadů. Analýze předcházela autorčina transkripce 

všech 8 pořadů, pořízená podle zásad transkripční analýzy užívaných při zpracování 

korpusu Dialog v Ústavu pro jazyk český AV ČR. 

Práce se skládá ze 7 kapitol. Pořady jsou nejprve charakterizovány z hlediska 

struktury a zařazeny žánrově a stylově (kap. 1-3). Jedna kapitola je věnována lexiku 

(kap. 4), jedna spisovnosti a nespisovnosti (kap. 5), jedna zvukové stránce (kap. 6), 

poslední kapitola je shrnující (kap. 7). V závěru formuluje autorka svá stanoviska. 

Za přínosnou považuji autorčinu excerpci lexika užívaného v obou pořadech 

(par. 6.1 Automatizace a aktualizace) a oceňuji její cit pro obrazné i jinak 

aktualizované vyjádření, docílené na jedn~ straně prostředky expresivními a stylově 

sníženými, na druhé straně prostředky knižními, archaickými, folklorními. Autorka si 

tu počínala při formulování kategorií a jejich charakteristik samostatně a celkem 



vynalézavě. Ukazuje se, že anglicismů, které v této kapitole rovněž zachytila, není 

vlastně zase příliš mnoho. 

V kapitole o spisovnosti a nespisovnosti formuluje autorka své zjištění, že 

odchylky od spisovného tvarosloví jsou v analyzovaných pořadech spíše vzácné a že 

jako nespisovná lze charakterizovat spíše užitá expresívní slova a frazémy. Snažila 

se vystihnout, jaké prvky v řeči moderátorů jsou podmíněny mluveností (začátky vět, 

hojnost neurčitých zájmen a adverbií, vycpávková slova, hezitační zvuky, opakování 

slov, kontaktové prostředky, eliptičnost, zkratkovitost, uvolněná syntax apod.). 

Ze zvukových rysů mluvené řeči upoutalo autorku zkracování samohlásek i 

efekt opačný, jejich dloužení, a rovněž variantní výslovnost tvarů jsem/sem, jde/de, 

frázování a pauzy, tempo, přízvuk, větná melodie, zejména její odchylky směrem 

k přílišné a nepřirozené výraznosti, mající připoutat pozornost k řečovému projevu 

moderátora. Zjišťuje, že taková výrazná intonace příznačná zejména pro pořady 

soukromých médií charakterizuje v daném případě i řečový projev moderátorky 

pořadu vysílaného veřejnoprávní televizí. 

Z autorčiných analýz vyplývá, že oba analyzované pořady se odlišují zejména 

výběrem témat: pořad veřejnoprávní televize 168 hodin hlouběji rozebírá politická 

témata uplynulého týdne, pořad Střepiny sahá častěji po tématech senzačních a 

bulvárních. Autorka se však pokusila i o analýzu řečových strategií moderátorů 

veřejnoprávního vs. soukromého média, jejich věcnosti vs. květnatosti, strohosti vs. 

vemlouvavé vlídnosti, kontaktnosti a expresívnosti, včetně barvitosti docilované 

aluzemi k všeobecně známým kulturním textům. 

V závěru bakalářské práce Jana Geršáková shrnuje své poznatky z analýzy 

obou pořadů a formuluje své vlastní postoje k češtině užívané v médiích. Jako 

nerodilá mluvčí češtiny se opírá o českou bohemistickou literaturu, bere v úvahu 

kompetenci českých mluvčích, jak aktivní, tak pasivní, hodnotí variantnost češtiny a 

oscilování mluvených projevů mezi češtinou spisovnou a nespisovnou a hledá svá 

stanoviska k této variantnosti, jakož i k masivnímu vlivu anglicismů. 

Práce je psána dobrou češtinou, nejčastější chyby, které se v ní vyskytují, jsou 

chyby v interpunkci, chyby v morfologii a syntaxi jsou nečetné a může jít o překlepy 

(obě pořady), často jde o slovakismy (jakjsemjiž vzpomněla, slova nejsou jasné). 

Doporučuji, aby byl Janě Geršákové po úspěšné obhajobě udělen titul Bc. 

Navrhuji hodnocení známkou výborně. 
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